


ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

                            407,351,784.85  รวมท ัง้ส ิน้         625,857,588.00      277,786,487.62        129,565,297.23    218,505,803.15

1 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 22,000.00 21,999.20 21,999.20

2 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 17,000.00 16,906.00 16,906.00

3 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED สชีนดิ 

Network แบบที ่1 (18 หนา้/นาท)ี แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 10,000.00 9,993.80 9,993.80

4 กลุม่ตรวจสอบภายใน

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 19,260.00 19,260.00 19,260.00 0.00

5 กลุม่ตรวจสอบภายใน

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 17,120.00 17,120.00 17,120.00 0.00

6 กลุม่ตรวจสอบภายใน

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 16,050.00 16,050.00 16,050.00 0.00

7 ส านักงานเลขานุการกรม

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 22,000.00 21,999.20 21,999.20 0.00

8 ส านักงานเลขานุการกรม

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

12 เครือ่ง 204,000.00 203,963.40 203,963.40 0.00

9 ส านักงานเลขานุการกรม

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

3 เครือ่ง 48,000.00 47,989.50 47,989.50 0.00

10 ส านักงานเลขานุการกรม

ลฟิตโ์ดยสารแบบไมม่หีอ้งเครือ่ง (ปรับปรงุ

ลฟิตก์รมปศสุตัว ์ตกึวจิติรพาหนการ และตกึ

ชัยอศัวรักษ์) แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

2  ตัว 3,862,700.00 3,841,300.00 3,841,300.00

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่1/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ
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11 กองการเจา้หนา้ที่

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

12 กองการเจา้หนา้ที่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

13 กองการเจา้หนา้ที่

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00

14 กองการเจา้หนา้ที่
ตูเ้ก็บเอกสาร ระเบยีงทางเดนิ ขนาด กวา้ง 

1.2 มxลกึ 0.40 ม.xสงู 0.80 ม.
24 ชดุ 410,880.00 410,880.00 410,880.00

15 กองการเจา้หนา้ที่ ปรับปรงุหอ้งเก็บพัสดกุองการเจา้หนา้ที่ 1 งาน 68,500.00 68,383.70 68,383.70

16 กองคลัง
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAแขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร
7 เครือ่ง 17,227.00 17,227.00 17,227.00 0.00

17 กองคลัง

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

3 เครือ่ง 24,396.00 24,396.00 24,396.00 0.00

18 กองคลัง

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 109,675.00 109,675.00 109,675.00 0.00

19 ส านักกฏหมาย

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

20 กองแผนงาน

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

6 เครือ่ง 132,000.00 132,000.00 132,000.00

21 กองแผนงาน เกา้อีผู้บ้รหิาร 1 ตัว 4,922.00 4,922.00 4,922.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่2/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

22 กองแผนงาน เกา้อีส้ านักงาน 2 ตัว 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

23 กองแผนงาน

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 44,500.00 44,500.00 44,500.00

24 กองแผนงาน

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00

25 กองแผนงาน

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 88,000.00 88,000.00 88,000.00

26
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย แบบที2่ แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 176,443.00 176,443.00 176,443.00 0.00

27
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 20,972.00 20,972.00 20,972.00 0.00

28
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

อปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart 

Card Reader)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

100 เครือ่ง 32,589.00 32,589.00 32,589.00 0.00

29
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

โครงการปรับปรงุระบบ MobileApplication 

ปศสุตัวไ์ทย 4.0 (DLD4.0) แขวงทุง่พญาไท

 เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 485,000.00 485,000.00 485,000.00

30
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิารส าหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย(Server) ส าหรับรองรับ

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 

16 แกนหลัก (16 core) ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง

ตามกฎหมายแขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 0.00 0.00 0.00

31
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 47,080.00 47,080.00 47,080.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่3/129
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ที่
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32
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

โครงการจัดท าศนูยบ์ัญชาการสถานการณ์

ดา้นปศสุตัว ์(DLDEmergency Operation 

Center) แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 9,237,600.00 0.00

33 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรมในหลอด

ทดลอง แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 126,000.00 126,000.00 126,000.00

34 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูป้ฏบิัตกิาร PCR (PCR cabinet) แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
3 ตู ้ 285,000.00 0.00

35 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูบ้ม่เพาะเชือ้ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400 ลติร 

แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร
1 ตู ้ 301,740.00 301,740.00 301,740.00

36 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครือ่งควบคมุอณุหภมูแิบบแหง้แขวงลาดยาว

 เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 37,500.00 37,500.00 37,500.00

37 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูบ้ม่เพาะเชือ้ ขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 

แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร
1 ตู ้ 301,740.00 301,740.00 301,740.00

38 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูด้ดูไอสารเคมแีบบไรท้อ่ แขวงลาดยาว 

เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
1 ตู ้ 400,000.00 400,000.00 400,000.00

39 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูบ้ม่เชือ้ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่50 ลติร 

แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
2 ตู ้ 95,337.00 95,337.00 95,337.00

40 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ2-8 องศาเซลเซยีส 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 340ลติร แขวงลาดยาว 

เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 210,000.00 210,000.00 210,000.00

41 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูบ้ม่เชือ้ในบรรยากาศคารบ์อนไดออกไซต ์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 150ลติร แขวงลาดยาว 

เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 472,000.00 472,000.00 472,000.00

42 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครือ่งป่ันผสมสารละลาย (Vortexmixer) 

แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
4 เครือ่ง 30,816.00 30,816.00 30,816.00

43 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 580,000.00 580,000.00 580,000.00
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44 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครือ่งแยกดเีอ็นเอแบบแนวนอน แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
2 เครือ่ง 45,800.00 45,800.00 45,800.00

45 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครือ่งวัดความเป็นกรด-ดา่ง แขวงลาดยาว 

เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 39,590.00 39,590.00 39,590.00

46 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400ลติร พรอ้มชอ่งแชแ่ข็ง

 แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 540,000.00 0.00

47 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร

17 เครือ่ง 369,257.00 369,257.00 369,257.00

48 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูป้ลอดเชือ้ ขนาด 4 ฟตุ(Biosafety cabinet

 class II) แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร

2 ตู ้ 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00

49 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 385,000.00 385,000.00 385,000.00

50 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

อา่งน ้าควบคมุอณุหภมู ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 22

 ลติร แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 34,240.00 34,240.00 34,240.00

51 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ก็บสารเคมขีนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขต

จตจัุกรกรงุเทพมหานคร
1 ตู ้ 119,484.00 119,483.33 119,483.33

52 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครือ่งถา่ยภาพเจลดเีอ็นเอและโปรตนี แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 450,000.00 0.00

53 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

3 ตู ้ 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00

54 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งป่ันเหวีย่งชนดิควบคมุอณุหภมูไิดแ้บบ

ตัง้โตะ๊ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 674,000.00 674,000.00 674,000.00
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55 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 385,000.00 385,000.00 385,000.00

56 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ชดุ Micropipette และ multichannelpipette

 แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร
1 ชดุ 82,925.00 82,925.00 82,925.00

57 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูป้ลอดเชือ้ Biohazard safetycabinet class

 II แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

1 ตู ้ 674,100.00 674,100.00 674,100.00

58 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ตูเ้ก็บสารเคมขีนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขต

จตจัุกรกรงุเทพมหานคร
5 ตู ้ 597,417.00 597,416.67 597,416.67

59 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งพ่นฆา่เชือ้ในอากาศดว้ยไฮโดรเจน

เปอรอ์อกไซด ์แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 214,000.00 0.00

60 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 82,604.00 82,604.00 82,604.00

61 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 33,384.00 33,384.00 33,384.00

62 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูไิมน่อ้ยกวา่ -80องศา

เซลเซยีส ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 815 ลติร

 แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 1,388,000.00 0.00

63 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

กลอ้งจลุทรรศนห์ัวกลับเทคนคิฟลอูอเรส

เซนต ์พรอ้มโปรแกรมวเิคราะห ์แขวงลาดยาว

 เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 1,850,000.00 0.00

64 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งเพิม่ประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม

ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ แขวงลาดยาว 

เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 1,897,233.00 1,897,232.50 1,897,232.50

65 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูไิมน่อ้ยกวา่ -80องศา

เซลเซยีส ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 815 ลติร

 แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 1,388,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่6/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

66 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งน าสง่สารพันธกุรรมส าหรับการผลติ

เซลลล์กูผสม แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 1,926,000.00 0.00

67 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งท าตัวอยา่งแหง้แบบเยอืกแข็งระบบ

สญุญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 1,489,000.00 1,489,000.00 1,489,000.00

68 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
ปรับปรงุระบบบ าบัดน ้าเสยี แขวงลาดยาว 

เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร
1 ระบบ 2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00

69 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งเขยา่พรอ้มควบคมุอณุหภมูสิ าหรับอมิมู

โนเพลท แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 58,850.00 58,850.00 58,850.00

70 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ
เครือ่งป๊ัมสญูญากาศชนดิไดอะแฟรม แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 16,100.00 0.00

71 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ชดุกรองสญุญากาศส าหรับไมโครเพลทชนดิ

 96 หลมุ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 91,000.00 0.00

72 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

เครือ่งเพิม่ประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม

ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ แขวงลาดยาว 

เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 1,897,233.00 1,897,232.50 1,897,232.50

73 สถาบันสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

ชดุเครือ่งมอืถา่ยภาพแถบสารพันธกุรรมและ

โปรตนีในแผน่เจลแขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 1,926,000.00 0.00

74
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ตูเ้ตรยีมสารส าหรับงาน PCR ขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 4 ฟตุ ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง 

จังหวัดนครราชสมีา

1 ตู ้ 249,000.00 249,000.00 249,000.00 0.00

75
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครือ่งกวนสารละลาย ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40 

ลติร ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

1 เครือ่ง 164,000.00 164,000.00 164,000.00 0.00

76
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

3 เครือ่ง 50,700.00 50,700.00 50,700.00 0.00

77
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครือ่งป่ันตกตะกอนความเร็วสงูพรอ้มอปุกรณ์

 ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

1 เครือ่ง 737,230.00 737,230.00 737,230.00 0.00
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78
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400ลติร พรอ้มชอ่งแชแ่ข็ง

 ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

1 ตู ้ 540,000.00 540,000.00 540,000.00 0.00

79
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ชดุแยกสารพันธกุรรมในแนวนอนพรอ้มระบบ

จา่ยกระแสไฟฟ้าต าบลปากชอ่ง อ าเภอปาก

ชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 เครือ่ง 89,880.00 89,880.00 89,880.00 0.00

80
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครือ่งป่ันผสมสารละลาย (Vortexmixer) 

ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

3 เครือ่ง 23,112.00 23,112.00 23,112.00 0.00

81
ศนูยอ์า้งองิโรคปากและเทา้เป่ือยภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

เครือ่งพ่นฆา่เชือ้ในอากาศดว้ยไฮโดรเจน

เปอรอ์อกไซด ์ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง

 จังหวัดนครราชสมีา

2 เครือ่ง 385,200.00 385,200.00 385,200.00 0.00

82
ศนูยท์ดสอบและวจัิยคณุภาพชวีวัตถุ

ส าหรับสตัว์

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยี ์ขนาดความจไุม่

นอ้ยกวา่ 1,300 ลติรต าบลปากชอ่ง อ าเภอ

ปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 เครือ่ง 8,480,000.00 8,480,000.00 8,480,000.00

83
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAแขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร
24 เครือ่ง 60,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

84
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

25 เครือ่ง 425,000.00 222,500.00 222,500.00 0.00

85
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) แขวงทุง่พญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 8,600.00 6,470.00 6,470.00 0.00

86
ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สนิคา้ปศสุตัว์

สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศนูยบ์รกิาร แบบที ่1แขวงทุง่พญาไท เขต

ราชเทวกีรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 34,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

87 กองสง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

8 เครือ่ง 136,000.00 135,248.00 135,248.00 0.00

88 กองสง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 110,000.00 107,000.00 107,000.00 0.00
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89 กองสง่เสรมิและพัฒนาการปศสุตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 32,000.00 25,680.00 25,680.00 0.00

90
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เชยีงใหม่

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่
2 เครือ่ง 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00

91
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เชยีงใหม่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลชา้งเผอืกอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

92
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เชยีงใหม่

รถประกอบอาหารเอนกประสงคเ์คลือ่นที ่

Food Truck ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 1,340,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00

93 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

9 เครือ่ง 153,000.00 153,000.00 153,000.00 0.00

94 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

3 เครือ่ง 66,000.00 65,997.60 65,997.60 0.00

95 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์
ชดุ micropipette ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 เครือ่ง 260,000.00 0.00

96 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครือ่งมอืวัดการดดูกลนืแสง

(Spectrophotometer) ส าหรับใชใ้น

หอ้งปฏบิัตกิาร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 500,000.00 0.00

97 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพันธกุรรม(PCR 

machine) ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 321,000.00 0.00

98 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครือ่งแยกดเีอ็นเอดว้ยกระแสไฟฟ้า ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 34,000.00 0.00

99 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์
เครือ่งสอ่งเจลแบบแสงสนี ้าเงนิต าบลบางกะดี

 อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 เครือ่ง 800,000.00 0.00
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100 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์

เครือ่งป่ันเหวีย่งชนดิควบคมุอณุหภมูสิ าหรับ

งาน PCR ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 50,000.00 0.00

101 ส านักพัฒนาพันธุส์ตัว์

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมูไิมน่อ้ยกวา่ -80องศา

เซลเซยีส ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 5 ควิ 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 350,000.00 0.00

102 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวทั์บกวาง

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลทับ

กวางอ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

103 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวทั์บกวาง

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอยจังหวัด

สระบรุี

3 เครือ่ง 66,000.00 65,100.00 65,100.00 0.00

104 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวทั์บกวาง

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 95 แรงมา้ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่

คอย จังหวัดสระบรุี

1 คัน 1,250,000.00 0.00

105 ศนูยว์จัิยและพัฒนาสตัวปี์ก

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลลาดตะเคยีน อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัด

ปราจนีบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

106 ศนูยว์จัิยและพัฒนาสตัวปี์ก

สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 

ต าบลลาดตะเคยีนอ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัด

ปราจนีบรุี

1 เครือ่ง 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00

107 ศนูยว์จัิยและพัฒนาสตัวปี์ก
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลลาด

ตะเคยีน อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัดปราจนีบรุี
1 หลัง 412,000.00 407,000.00 407,000.00

108 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลวังแซม้ 

อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00

109 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
แมพั่นธุก์ระบอืวิง่ ต าบลวังแซม้ อ าเภอมะขาม

 จังหวัดจันทบรุี
50 ตัว 5,000,000.00 0.00

110 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
พ่อพันธุก์ระบอืวิง่ ต าบลวังแซม้ อ าเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบรุี
2 ตัว 600,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่10/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

111 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี

ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลับอตัโนมัต ิ

(หัวฉีดน ้ารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ต าบล

วังแซม้ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบรุี

1 ชดุ 1,500,000.00 0.00

112 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวจั์นทบรุี
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลวังแซม้

 อ าเภอมะขามจังหวัดจันทบรุี
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00

113 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์ระแกว้

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลหนองตะเคยีนบอน อ าเภอวัฒนา

นคร จังหวัดสระแกว้

1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00

114 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์ระแกว้

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองตะเคยีนบอน อ าเภอวัฒนานคร

จังหวัดสระแกว้

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

115 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวป์ราจนีบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลลาดตะเคยีน อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัด

ปราจนีบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

116 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวป์ราจนีบรุี
โคพ่อพันธุบ์ฟีมาสเตอร ์ต าบลลาดตะเคยีน 

อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัดปราจนีบรุี
3 ตัว 1,500,000.00 1,476,000.00 1,476,000.00

117 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวป์ราจนีบรุี
โคแมพั่นธุบ์ฟีมาสเตอร ์ต าบลลาดตะเคยีน 

อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจังหวัดปราจนีบรุี
38 ตัว 15,200,000.00 15,124,000.00 15,124,000.00

118 ศนูยว์จัิยและพัฒนาสกุร
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลขนง

พระ อ าเภอปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา
1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

119 ศนูยว์จัิยและพัฒนาโคเนือ้
โคพ่อพันธุแ์บรงกสัด า ต าบลหนองร ีอ าเภอ

ล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี
6 ตัว 3,000,000.00 0.00

120 ศนูยว์จัิยและพัฒนาโคเนือ้
โคแมพั่นธุแ์บรงกสัด า ต าบลหนองร ีอ าเภอ

ล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี
75 ตัว 30,000,000.00 0.00

121 ศนูยว์จัิยและพัฒนาโคเนือ้

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองรอี าเภอล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

122 ศนูยว์จัิยและพัฒนาโคเนือ้

ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลับอตัโนมัต ิ

(หัวฉีดน ้ารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ต าบล

หนองร ีอ าเภอล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 ชดุ 1,500,000.00 1,449,000.00 1,449,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่11/129
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123 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวช์ัยภมู ิ
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลหว้ยไร ่

อ าเภอคอนสวรรคจั์งหวัดชัยภมูิ
1 หลัง 412,000.00 405,000.00 405,000.00 0.00

124 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวเ์ลย
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลศรี

สงคราม อ าเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00

125 ศนูยว์จัิยและพัฒนากระบอื
แมพั่นธุก์ระบอืปลัก ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืง

สรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์
100 ตัว 10,000,000.00 0.00

126 ศนูยว์จัิยและพัฒนากระบอื
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลนา

บัว อ าเภอเมอืงสรุนิทรจั์งหวัดสรุนิทร์
1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

127 ศนูยว์จัิยและพัฒนากระบอื
พ่อพันธุก์ระบอืปลัก ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืง

สรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์
4 ตัว 2,000,000.00 0.00

128 ศนูยว์จัิยและพัฒนากระบอื

เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอรห์รอื LED

 ส ีต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด

สรุนิทร์

1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

129 ศนูยว์จัิยและพัฒนากระบอื
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลนาบัว 

อ าเภอเมอืงสรุนิทรจั์งหวัดสรุนิทร์
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

130 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวบ์รุรัีมย์
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลหทู านบ

 อ าเภอปะค าจังหวัดบรุรัีมย์
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00

131 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

หนองครกอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะ

เกษ

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

132 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 95 แรงมา้ต าบลหนองครก อ าเภอ

เมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

1 คัน 1,250,000.00 0.00

133 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ

ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลับอตัโนมัต ิ

(หัวฉีดน ้ารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ต าบล

หนองครก อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะ

เกษ

1 ชดุ 1,500,000.00 1,382,100.00 1,382,100.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่12/129
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134 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวศ์รสีะเกษ
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลหนอง

ครก อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

135 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลทา่

พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

136 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครือ่ง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00

137 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ

ชดุสปรงิเกอรแ์บบมว้นสายกลับอตัโนมัต ิ

(หัวฉีดน ้ารัศมไีมน่อ้ยกวา่ 35 เมตร) ต าบล

ทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 1,500,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00

138 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวท์า่พระ

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 95 แรงมา้ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 คัน 1,250,000.00 1,234,888.00 1,234,888.00

139 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์บุลราชธานี

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลหนองขอน 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัดอบุลราชธานี

1 เครือ่ง 4,300.00 4,190.00 4,190.00 0.00

140 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์บุลราชธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองขอนอ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

จังหวัดอบุลราชธานี

1 เครือ่ง 17,000.00 16,890.00 16,890.00 0.00

141 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์บุลราชธานี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

หนองขอนอ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัด

อบุลราชธานี

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

142 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์บุลราชธานี

กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลหนอง

ขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัด

อบุลราชธานี

1 หลัง 412,000.00 393,800.00 393,800.00

143 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์กลนคร

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลพังขวา้ง 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 เครือ่ง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00

144 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์กลนคร
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลพังขวา้ง

 อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 หลัง 412,000.00 400,000.00 400,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่13/129
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145 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวน์ครพนม

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลโนนตาล 

อ าเภอทา่อเุทน จังหวัดนครพนม

1 เครือ่ง 4,300.00 4,190.00 4,190.00 0.00

146 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวน์ครพนม

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 95 แรงมา้ต าบลโนนตาล อ าเภอทา่อุ

เทน จังหวัดนครพนม

1 คัน 1,250,000.00 0.00

147 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวน์ครพนม
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลโนน

ตาล อ าเภอทา่อเุทนจังหวัดนครพนม
1 หลัง 412,000.00 407,330.59 183,298.77 224,031.82

148 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวเ์ชยีงใหม่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลยหุวา่อ าเภอสนัป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

149 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวเ์ชยีงใหม่
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลยหุวา่ 

อ าเภอสนัป่าตองจังหวัดเชยีงใหม่
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

150 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวเ์ชยีงใหม่

เครือ่งคลืน่เสยีงความถีส่งู (Real-time 

Ultrasound) ส าหรับวเิคราะหป์รมิาณเนือ้

แดงและคณุภาพเนือ้ ต าบลยหุวา่ อ าเภอสนั

ป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครือ่ง 1,500,000.00 0.00

151 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
แพะแมพั่นธุบ์อร ์ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืง

แพร ่จังหวัดแพร่
75 ตัว 4,875,000.00 4,762,500.00 4,762,500.00

152 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
แพะพ่อพันธุบ์อร ์ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืง

แพร ่จังหวัดแพร่
3 ตัว 195,000.00 187,500.00 187,500.00

153 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวแ์พร่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหว้ยมา้อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

154 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวแ์พร่

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลหว้ยมา้ 

อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

1 เครือ่ง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00

155 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวแ์พร่
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลหว้ยมา้

 อ าเภอเมอืงแพรจั่งหวัดแพร่
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00

156 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา
แมพั่นธุก์ระบอืน ้าวา้ ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา
50 ตัว 5,000,000.00 4,969,000.00 4,969,000.00

157 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลแมก่าอ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 เครือ่ง 32,980.00 32,980.00 32,980.00 0.00
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158 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา
พ่อพันธุก์ระบอืน ้าวา้ ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา
2 ตัว 600,000.00 580,000.00 580,000.00

159 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ะเยา
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลแมก่า 

อ าเภอเมอืงพะเยาจังหวัดพะเยา
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

160 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวแ์มฮ่อ่งสอน
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลผาบอ่ง

 อ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน
1 หลัง 412,000.00 411,600.00 411,600.00 0.00

161 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวน์ครสวรรค์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองบัวอ าเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค์

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

162 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวน์ครสวรรค์
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลหนอง

บัว อ าเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

163 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลหนองกะทา้วอ าเภอนครไทย

 จังหวัดพษิณุโลก

1 เครือ่ง 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

164 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลหนองกะทา้ว

อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 เครือ่ง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00

165 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 95 แรงมา้ ต าบลหนองกะทา้ว อ าเภอ

นครไทย จังหวัดพษิณุโลก

1 คัน 1,250,000.00 0.00

166 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวพ์ษิณุโลก
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลหนอง

กะทา้ว อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก
1 หลัง 412,000.00 411,415.00 411,415.00

167 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวห์นองกวาง
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลเขา

ชะงุม้ อ าเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 185,400.00 226,600.00

168 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์พุรรณบรุี
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลวังยาว 

อ าเภอดา่นชา้งจังหวัดสพุรรณบรุี
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

169 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์รุาษฎรธ์านี
แพะพ่อพันธุแ์องโกลนูเบยีน ต าบลมะลวน 

อ าเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
4 ตัว 260,000.00 0.00
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170 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์รุาษฎรธ์านี
แพะแมพั่นธุแ์องโกลนูเบยีน ต าบลมะลวน 

อ าเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี
100 ตัว 6,500,000.00 0.00

171 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์รุาษฎรธ์านี
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลมะลวน

 อ าเภอพุนพนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี
1 หลัง 412,000.00 406,684.68 183,008.11 223,676.57

168 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวส์รุาษฏรธ์านี

เครือ่งคลืน่เสยีงความถีส่งู (Real-time 

Ultrasound) ส าหรับวเิคราะหป์รมิาณเนือ้

แดงและคณุภาพเนือ้ ต าบลมะลวน อ าเภอ

พุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 เครือ่ง 1,500,000.00 0.00

169
ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัว์

นครศรธีรรมราช

แมพั่นธุก์ระบอืน ้า ต าบลควนชมุอ าเภอรอ่น

พบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช
50 ตัว 5,000,000.00 0.00

170
ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัว์

นครศรธีรรมราช

พ่อพันธุก์ระบอืน ้า ต าบลควนชมุอ าเภอรอ่น

พบิลูย ์จังหวัดนครศรธีรรมราช
2 ตัว 600,000.00 0.00

171
ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัว์

นครศรธีรรมราช

กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลควนชมุ

 อ าเภอรอ่นพบิลูยจั์งหวัดนครศรธีรรมราช
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00

172 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวก์ระบี่

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลกระบีน่อ้ย 

อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่

1 เครือ่ง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00

173 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวก์ระบี่
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลกระบี่

นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่
1 หลัง 412,000.00 411,000.00 411,000.00

174 ศนูยว์จัิยและพัฒนาแพะแกะ
แพะแมพั่นธุบ์อร ์ต าบลวังพญาอ าเภอรามัน 

จังหวัดยะลา
165 ตัว 10,725,000.00 10,477,500.00 10,477,500.00

175 ศนูยว์จัิยและพัฒนาแพะแกะ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลวังพญาอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

176 ศนูยว์จัิยและพัฒนาแพะแกะ

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลวัง

พญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

177 ศนูยว์จัิยและพัฒนาแพะแกะ
เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอรห์รอื LED

 ส ีต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
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179 ศนูยว์จัิยและพัฒนาแพะแกะ

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลวังพญา อ าเภอรามันจังหวัดยะลา

1 เครือ่ง 21,900.00 21,900.00 21,900.00 0.00

180 ศนูยว์จัิยและพัฒนาแพะแกะ
แพะพ่อพันธุบ์อร ์ต าบลวังพญาอ าเภอรามัน 

จังหวัดยะลา
9 ตัว 585,000.00 571,500.00 571,500.00

181 ศนูยว์จัิยและพัฒนาแพะแกะ

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล ต าบลวังพญาอ าเภอรามัน 

จังหวัดยะลา

1 เครือ่ง 21,900.00 21,900.00 21,900.00 0.00

182 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวเ์ทพา

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 95 แรงมา้ต าบลเกาะสะบา้ อ าเภอ

เทพาจังหวัดสงขลา

1 คัน 1,250,000.00 0.00

183 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวต์รัง

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(InkTank Printer)

 ต าบลวังครี ีอ าเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง

1 เครือ่ง 7,500.00 7,290.00 7,290.00 0.00

184 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวต์รัง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลวังครีอี าเภอหว้ยยอด จังหวัดตรัง

1 เครือ่ง 17,000.00 15,200.00 15,200.00 0.00

185 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวต์รัง
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลวังครี ี

อ าเภอหว้ยยอดจังหวัดตรัง
1 หลัง 412,000.00 411,000.00 184,950.00 226,050.00

186 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวปั์ตตานี
แพะพ่อพันธุอ์ลัไพน ์ต าบลบอ่ทอง อ าเภอ

หนองจกิ จังหวัดปัตตานี
4 ตัว 260,000.00 258,000.00 258,000.00

187 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวปั์ตตานี
แพะแมพั่นธุอ์ลัไพน ์ต าบลบอ่ทอง อ าเภอ

หนองจกิ จังหวัดปัตตานี
100 ตัว 6,500,000.00 6,472,000.00 6,472,000.00

188 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวปั์ตตานี
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลบอ่ทอง

 อ าเภอหนองจกิจังหวัดปัตตานี
1 หลัง 412,000.00 411,400.00 411,400.00

189 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์
ตูด้ดูไอสาร (Fume Hood) ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี
1 ตู ้ 417,300.00 348,713.00 348,713.00 0.00

190 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

191 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00
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192 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์

ตูด้ดูไอสาร (Fume Hood) แบบ ไมม่ ี

scrubber ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 299,600.00 277,150.00 277,150.00

193 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์

เครือ่งปรับกระแสไฟฟ้าและส ารองไฟ ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

3 เครือ่ง 94,800.00 67,000.00 67,000.00 0.00

194 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ี

จังหวัดปทมุธานี

4 เครือ่ง 88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00

195 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์
อาคารส านักพัฒนาอาหารสตัวต์ าบลบางกะดี

 อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 หลัง 14,344,000.00 12,495,498.73 12,495,498.73

196 ส านักพัฒนาอาหารสตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบางกะดอี าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 คัน 886,400.00 875,000.00 875,000.00 0.00

197 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวช์ัยนาท

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางหลวงอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

198 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven)ขนาดความจ ุ

720 ลติร ต าบลคลองไกเ่ถือ่น อ าเภอคลอง

หาดจังหวัดสระแกว้

1 ตู ้ 257,000.00 257,000.00 257,000.00 0.00

199 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

คลองไกเ่ถือ่นอ าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแกว้

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

200 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกองแบบที ่2(2 โรเตอร)์

 1.35 เมตร ต าบลคลองไกเ่ถือ่น อ าเภอ

คลองหาดจังหวัดสระแกว้

1 เครือ่ง 220,000.00 219,000.00 219,000.00

201 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.90 เมตร ต าบลคลองไกเ่ถือ่น อ าเภอ

คลองหาดจังหวัดสระแกว้

1 เครือ่ง 420,000.00 418,000.00 418,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่18/129
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202 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 

เมตร ต าบลคลองไกเ่ถือ่น อ าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแกว้

1 เครือ่ง 600,000.00 597,000.00 597,000.00 0.00

203 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครือ่งตัดพชือาหารสตัวแ์บบดับเบิล้ช็อป 

(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 

ต าบลคลองไกเ่ถือ่น อ าเภอคลองหาดจังหวัด

สระแกว้

1 เครือ่ง 750,000.00 720,000.00 720,000.00

204 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์ระแกว้

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที1่) ต าบล

คลองไกเ่ถือ่น อ าเภอคลองหาด จังหวัด

สระแกว้

1 เครือ่ง 85,000.00 83,000.00 83,000.00 0.00

205
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

นครราชสมีา

ตูอ้บความรอ้น (Hot Air Oven)ขนาดความจ ุ

720 ลติร ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง 

จังหวัดนครราชสมีา

1 ตู ้ 257,000.00 257,000.00 257,000.00 0.00

206
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

นครราชสมีา

โรงเรอืนเพาะปลกูพชือาหารสตัวแ์ละพชื

สมนุไพรแบบระบบเปิดต าบลปากชอ่ง 

อ าเภอปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา

1 โรงเรอืน 700,000.00 0.00

207 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

เครือ่งตัดสบัพชือาหารสตัวห์นา้กวา้ง 125 

เซนตเิมตร ชนดิตดิทา้ยแทรคเตอร ์ต าบลหู

ท านบอ าเภอปะค า จังหวัดบรุรัีมย์

1 เครือ่ง 750,000.00 0.00

208 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 85 แรงมา้ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า

จังหวัดบรุรัีมย์

1 คัน 1,100,000.00 0.00

209 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

เครือ่งอดักอ้นพชื พรอ้มหอ่พลาสตกิขนาด

น ้าหนักไมน่อ้ยกวา่900 กโิลกรัม ต าบลหู

ท านบอ าเภอปะค า จังหวัดบรุรัีมย์

1 ชดุ 7,800,000.00 0.00

210 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์
รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหู

ท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบรุรัีมย์
1 คัน 2,700,000.00 0.00

211 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์
รถตักลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ต าบลหทู านบ 

อ าเภอปะค าจังหวัดบรุรัีมย์
1 คัน 1,350,000.00 0.00

212 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

เครือ่งจักรผลติอาหารสตัว ์ส าหรับผลติ

อาหารผสมทเีอ็มอาร ์แบบแกนตัง้ 2 เกลยีว

ผสม ชนดิลากจงูดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ต าบลหทู านบ 

อ าเภอปะค า จังหวัดบรุรัีมย์

1 ชดุ 1,700,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่19/129
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213 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกองแบบที ่2(2 โรเตอร)์

 1.35 เมตร ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า 

จังหวัดบรุรัีมย์

1 เครือ่ง 220,000.00 0.00

214 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.90 เมตร ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า

 จังหวัดบรุรัีมย์

1 เครือ่ง 420,000.00 0.00

215 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

เครือ่งตัดพชือาหารสตัวแ์บบดับเบิล้ช็อป 

(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 

ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบรุรัีมย์

1 เครือ่ง 750,000.00 0.00

216 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 

เมตร ต าบลหทู านบอ าเภอปะค า จังหวัด

บรุรัีมย์

1 เครือ่ง 600,000.00 0.00

217 ศนูยว๋จัิยและพัฒนาอาหารสตัวบ์รุรัีมย์
เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที1่) ต าบลหู

ท านบ อ าเภอปะค าจังหวัดบรุรัีมย์
1 เครือ่ง 85,000.00 0.00

218 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวย์โสธร

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.30 เมตร ต าบลลมุพุก อ าเภอค า

เขือ่นแกว้จังหวัดยโสธร

1 เครือ่ง 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

219 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
ตูด้ดูความชืน้อตัโนมัต ิต าบลสระค ูอ าเภอ

สวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 เครือ่ง 42,800.00 42,000.00 42,000.00 0.00

220 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครือ่งชัง่ แบบดจิติอล ขนาด 500กโิลกรัม 

ต าบลสระค ูอ าเภอสวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 เครือ่ง 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00

221 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.90 เมตร ต าบลสระค ูอ าเภอสวุรรณ

ภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 420,000.00 418,500.00 418,500.00 0.00

222 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด
เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที1่) ต าบล

สระค ูอ าเภอสวุรรณภมูจัิงหวัดรอ้ยเอ็ด
1 เครือ่ง 85,000.00 84,500.00 84,500.00 0.00

223 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 

เมตร ต าบลสระคอู าเภอสวุรรณภมู ิจังหวัด

รอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 600,000.00 598,500.00 598,500.00 0.00

224 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกองแบบที ่2(2 โรเตอร)์

 1.35 เมตร ต าบลสระค ูอ าเภอสวุรรณภมู ิ

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 220,000.00 218,500.00 218,500.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่20/129
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225 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวร์อ้ยเอ็ด

เครือ่งตัดพชือาหารสตัวแ์บบดับเบิล้ช็อป 

(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 

ต าบลสระคอู าเภอสวุรรณภมู ิจังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 750,000.00 631,100.00 631,100.00 0.00

226 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวอ์ดุรธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเมอืงเพยีอ าเภอกดุจับ จังหวัดอดุรธานี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

227 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์ลย

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลศรสีงครามอ าเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย

1 เครือ่ง 886,400.00 885,000.00 885,000.00 0.00

228
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

มหาสารคาม

เครือ่งเย็บกระสอบเมล็ดพันธุต์ าบลเชยีงยนื 

อ าเภอเชยีงยนืจังหวัดมหาสารคาม
2 เครือ่ง 26,800.00 26,800.00 26,800.00 0.00

229
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

มหาสารคาม

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนืจังหวัด

มหาสารคาม

1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00

230
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

มหาสารคาม

เครือ่งกรองน ้าบาดาลพรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

เชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จังหวัดมหาสารคาม
1 ชดุ 67,500.00 67,500.00 67,500.00 0.00

231 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวก์าฬสนิธุ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลภดูนิอ าเภอ

เมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คัน 1,920,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00

232 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์กลนคร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลเชยีงเครอื 

อ าเภอเมอืงสกลนครจังหวัดสกลนคร

1 คัน 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00

233 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลเวยีงตาล

อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 คัน 1,580,000.00 1,580,000.00 1,580,000.00
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234 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

เครือ่งผสมอาหารแนวนอน ขนาด1,000 

กโิลกรัม ต าบลเวยีงตาลอ าเภอหา้งฉัตร 

จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 339,000.00 339,000.00 339,000.00

235 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง
เครือ่งเย็บกระสอบเมล็ดพันธุต์ าบลเวยีงตาล 

อ าเภอหา้งฉัตรจังหวัดล าปาง
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

236 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

เครือ่งชัง่น ้าหนักดจิติอลแบบตัง้พืน้พกิดั 300

 กโิลกรัม ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร 

จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00

237 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

เครือ่งบดวัตถดุบิแบบตัง้โตะ๊ขนาด 300 

กโิลกรัม ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร 

จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 119,900.00 119,900.00 119,900.00

238 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

เครือ่งตัดพชือาหารสตัวแ์บบดับเบิล้ช็อป 

(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 

ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 749,000.00 749,000.00 749,000.00

239 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 

เมตร ต าบลเวยีงตาลอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัด

ล าปาง

1 เครือ่ง 598,000.00 598,000.00 598,000.00 0.00

240 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.90 เมตร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้ง

ฉัตร จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 419,000.00 419,000.00 419,000.00

241 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง
เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที1่) ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง
1 เครือ่ง 84,500.00 84,500.00 84,500.00

242 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวล์ าปาง

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกองแบบที ่2(2 โรเตอร)์

 1.35 เมตร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร 

จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 219,000.00 219,000.00 219,000.00

243 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครือ่งตัดสบัพชือาหารสตัวห์นา้กวา้ง 125 

เซนตเิมตร ชนดิตดิทา้ยแทรคเตอร ์ต าบลแม่

ยางฮอ่อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 เครือ่ง 750,000.00 0.00

244 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครือ่งหัน่จา่ยหญา้ ต าบลแมย่างฮอ่ อ าเภอ

รอ้งกวาง จังหวัดแพร่
1 เครือ่ง 986,000.00 0.00

245 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครือ่งอดักอ้นพชื พรอ้มหอ่พลาสตกิขนาด

น ้าหนักไมน่อ้ยกวา่900 กโิลกรัม ต าบลแม่

ยางฮอ่อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 ชดุ 7,800,000.00 0.00
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246 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครือ่งจักรผลติอาหารสตัว ์ส าหรับผลติ

อาหารผสมทเีอ็มอาร ์แบบแกนตัง้ 2 เกลยีว

ผสม ชนดิลากจงูดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ต าบลแมย่างฮอ่

 อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 ชดุ 1,700,000.00 0.00

247 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 85 แรงมา้ต าบลแมย่างฮอ่ อ าเภอรอ้ง

กวางจังหวัดแพร่

1 คัน 1,100,000.00 0.00

248 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
รถตักลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ต าบลแมย่างฮอ่

 อ าเภอรอ้งกวางจังหวัดแพร่
1 คัน 1,350,000.00 0.00

249 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

แมย่างฮอ่ อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่
1 คัน 2,700,000.00 0.00

250 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลแมย่างฮอ่ 

อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 คัน 1,920,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00

251 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 

เมตร ต าบลแมย่างฮอ่อ าเภอรอ้งกวาง 

จังหวัดแพร่

1 เครือ่ง 600,000.00 0.00

252 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกองแบบที ่2(2 โรเตอร)์

 1.35 เมตร ต าบลแมย่างฮอ่ อ าเภอรอ้งกวาง

 จังหวัดแพร่

1 เครือ่ง 220,000.00 0.00

253 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.90 เมตร ต าบลแมย่างฮอ่ อ าเภอรอ้ง

กวางจังหวัดแพร่

1 เครือ่ง 420,000.00 0.00

254 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่
เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที1่) ต าบล

แมย่างฮอ่ อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่
1 เครือ่ง 85,000.00 0.00

255 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวแ์พร่

เครือ่งตัดพชือาหารสตัวแ์บบดับเบิล้ช็อป 

(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 

ต าบลแมย่างฮอ่ อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่

1 เครือ่ง 750,000.00 0.00
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256 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรูณ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลสะเดยีงอ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัด

เพชรบรูณ์

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

257 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรูณ์

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

258 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรูณ์

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 

เมตร ต าบลสะเดยีงอ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ 

จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครือ่ง 600,000.00 333,300.00 333,300.00

259 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรูณ์
เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที1่) ต าบลสะ

เดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์
1 เครือ่ง 85,000.00 78,800.00 78,800.00

260 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรูณ์

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.90 เมตร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครือ่ง 420,000.00 182,400.00 182,400.00

261 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรูณ์

เครือ่งตัดพชือาหารสตัวแ์บบดับเบิล้ช็อป 

(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์จังหวัด

เพชรบรูณ์

1 เครือ่ง 750,000.00 732,250.00 732,250.00 0.00

262 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรูณ์

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกองแบบที ่2(2 โรเตอร)์

 1.35 เมตร ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง

เพชรบรูณ์จังหวัดเพชรบรูณ์

1 เครือ่ง 220,000.00 216,000.00 216,000.00 0.00

263 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์พชรบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

264
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์รุาษฎร์

ธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลปากฉลยุอ าเภอทา่ฉาง จังหวัดสรุาษฎร์

ธานี

1 เครือ่ง 17,000.00 16,900.00 16,900.00 0.00

265 ส านักควบคมุป้องกนับ าบัดโรคสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

3 เครือ่ง 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00
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266 ส านักควบคมุป้องกนับ าบัดโรคสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

21 เครือ่ง 357,000.00 357,000.00 357,000.00 0.00

267 ส านักควบคมุป้องกนับ าบัดโรคสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

3 เครือ่ง 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00

268 ส านักควบคมุป้องกนับ าบัดโรคสตัว์

โครงการปรับปรงุระบบฐานขอ้มลูการเฝ้าระวัง

โรคระบาดสตัว ์(e-Smart Surveillance) 

ระยะที ่2 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 4,052,000.00 3,810,396.00 3,810,396.00

269
สถาบันวจัิยและบรกิารสขุภาพชา้ง

แหง่ชาติ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวใ์หญร่ะยะไกลขับ

ดันลกูดอกดว้ยแรงดันอากาศ ต าบลนาบัว 

อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

5 ชดุ 1,660,500.00 970,000.00 970,000.00

270
สถาบันวจัิยและบรกิารสขุภาพชา้ง

แหง่ชาติ

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทรจั์งหวัด

สรุนิทร์

1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00

271
สถาบันวจัิยและบรกิารสขุภาพชา้ง

แหง่ชาติ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลนาบัวอ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

272 ดา่นกกักนัสตัวน์ครราชสมีา

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบลปาก

ชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00

273 ดา่นกกักนัสตัวห์นองคาย

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย

2 เครือ่ง 44,000.00 44,000.00 44,000.00

274 ดา่นกกักนัสตัวแ์มฮ่อ่งสอน

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลแม่

สะเรยีงอ าเภอแมส่ะเรยีง จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

275 ดา่นกกักนัสตัวเ์พชรบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลเขาใหญอ่ าเภอชะอ า จังหวัด

เพชรบรุี

1 เครือ่ง 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่25/129
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276 ดา่นกกักนัสตัวเ์พชรบรุี

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบลเขา

ใหญอ่ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุี

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00

277 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนขนาดเล็ก 

(Microcentrifuge) ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง

 จังหวัดภเูก็ต

1 เครือ่ง 8,100.00 8,000.00 8,000.00 0.00

278 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
รถเข็นสแตนเลส 2 ชัน้ ต าบลไมข้าว อ าเภอ

ถลาง จังหวัดภเูก็ต
1 คัน 16,100.00 15,943.00 15,943.00 0.00

279 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
อา่งน ้าควบคมุอณุภมู ิ(Waterbath) ต าบล

ไมข้าว อ าเภอถลางจังหวัดภเูก็ต
1 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

280 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต

อปุกรณ์ดดูของเหลวขนาดเล็กMicropipette 

10-100 microliteต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง 

จังหวัดภเูก็ต

1 อนั 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00

281 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลไม ้

ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต
2 เครือ่ง 5,000.00 4,280.00 4,280.00 0.00

282 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต
เครือ่งตัดชิน้เนือ้แชแ่ข็ง ต าบลไมข้าว อ าเภอ

ถลาง จังหวัดภเูก็ต
1 เครือ่ง 265,000.00 265,000.00 265,000.00 0.00

283 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(InkTank Printer)

 ต าบลตลาดใหญอ่ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัด

ภเูก็ต

1 เครือ่ง 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00

284 ดา่นกกักนัสตัวภ์เูก็ต

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลไม ้

ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

285 ดา่นกกักนัสตัวส์งขลา

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลหาดใหญ ่

อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

1 เครือ่ง 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00

286 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี

อปุกรณ์ดดูของเหลวขนาดเล็กMicropipette 

10-100 microliteต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรี

ราชาจังหวัดชลบรุี

1 อนั 11,000.00 10,700.00 10,700.00

287 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี

จอรับภาพ ชนดิมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้

ทแยงมมุ 150 นิว้ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรี

ราชาจังหวัดชลบรุี

1 จอ 24,300.00 24,300.00 24,300.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่26/129
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288 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนขนาดเล็ก 

(Microcentrifuge) ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบรุี

1 เครือ่ง 8,100.00 8,000.00 8,000.00

289 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
เครือ่งตัดชิน้เนือ้แชแ่ข็ง ต าบลทุง่สขุลา 

อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี
1 เครือ่ง 265,000.00 265,000.00 265,000.00 0.00

290 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี

เครือ่งรับสง่วทิย ุระบบ VHF/FMชนดิมอืถอื 5

 วัตต ์ต าบลทุง่สขุลาอ าเภอศรรีาชา จังหวัด

ชลบรุี

15 เครือ่ง 180,000.00 177,000.00 177,000.00

291 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
อา่งน ้าควบคมุอณุภมู ิ(Waterbath) ต าบล

ทุง่สขุลา อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี
1 เครือ่ง 34,000.00 33,800.00 33,800.00

292 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี

เครือ่งมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดับ XGA 

ขนาด 4,000 ANSILumens ต าบลทุง่สขุลา 

อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

1 เครือ่ง 42,500.00 42,500.00 42,500.00 0.00

293 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบSmart 

TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080

 พกิเซลขนาด 48 นิว้ ต าบลทุง่สขุลาอ าเภอ

ศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

1 เครือ่ง 17,600.00 17,600.00 17,600.00 0.00

294 ดา่นกกักนัสตัวช์ลบรุี
รถเข็นสแตนเลส 2 ชัน้ ต าบลทุง่สขุลา 

อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุี
1 คัน 16,100.00 15,943.00 15,943.00 0.00

295 ดา่นกกักนัสตัวจั์นทบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน ้ารอ้นจังหวัด

จันทบรุี

1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00

296 ดา่นกกักนัสตัวจั์นทบรุี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลทับ

ไทร อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จังหวัดจันทบรุี

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

297 ดา่นกกักนัสตัวจั์นทบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทับไทรอ าเภอโป่งน ้ารอ้น จังหวัด

จันทบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

298 ดา่นกกักนัสตัวล์ าปาง

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบลเวยีง

ตาลอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00
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299 ดา่นกกักนัสตัวเ์ชยีงราย เซนเซอรค์วบคมุระบบ 1 ชดุ 28,062.00 0.00

300 ดา่นกกักนัสตัวเ์ชยีงราย
แผงควบคมุระบบไฟฟ้าและมเิตอร์

กระแสไฟฟ้า
1 ชดุ 42,000.00 0.00

301 ส านักเทคโนโลยชีวีภัณฑส์ตัว์

กอ่สรา้งรัว้ COW BOY สงู 3 ชัน้ความยาว 

1,240 เมตร ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง 

จังหวัดนครราชสมีา

1 แหง่ 593,008.00 593,008.00 593,008.00 0.00

302 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูดา้นความ

หลากหลายทางชวีภาพดา้นปศสุตัว ์ต าบล

บางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ระบบ 4,936,450.00 4,936,450.00 4,936,450.00

303 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูโคนมเพือ่

เพิม่ผลผลติและพัฒนาสายพันธุ ์ระยะที ่2 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 ระบบ 4,111,000.00 4,111,000.00 4,111,000.00

304 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูผสมเทยีมโค

เนือ้ กระบอื และแพะ ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ระบบ 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00

305 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

ตูแ้ชแ่ข็งแบบยนื -20 องศาเซลเซยีส ขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 690ลติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 290,000.00 290,000.00 290,000.00

306 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

เครือ่งสอ่งเจลแบบแสงสนี ้าเงนิ(Blue light 

transilluminator) ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00

307 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

เครือ่งปรับกระแสไฟฟ้าและส ารองไฟ ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 31,000.00 31,000.00 31,000.00 0.00

308 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

อา่งน ้าควบคมุอณุหภมูแิบบหมนุวนขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 20 ลติรต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 38,500.00 38,500.00 38,500.00
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309 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนขนาดเล็ก 

(Microcentrifuge) ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0.00

310 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

เครือ่งป่ันผสมสารละลาย (Vortexmixer) 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 8,200.00 8,200.00 8,200.00 0.00

311 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์
เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 เครือ่ง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00

312 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

เครือ่งชัง่แบบละเอยีดทศนยิม 4ต าแหน่ง ชัง่

น ้าหนักสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 200 กรัม ต าบล

บางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

2 เครือ่ง 135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00

313 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์
ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 ชดุ 44,940.00 44,940.00 44,940.00

314 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร ต าบลบาง

กะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 588,500.00 588,500.00 588,500.00 0.00

315 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบางกะดอี าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 คัน 1,055,000.00 1,055,000.00 1,055,000.00 0.00

316 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด 300กโิลวัตต ์

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 1,700,000.00 0.00

317 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

เครือ่งสกดัสารพันธกุรรมแบบอตัโนมัต ิชนดิ 

96 ตัวอยา่ง ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 2,495,454.00 2,495,454.00 2,495,454.00

318 ส านักเทคโนโลยชีวีภาพการผลติปศสุตัว์

รถหน่วยปฏบิัตกิารแกไ้ขปัญหาระบบสบืพันธุ์

สตัวเ์คลือ่นที ่ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

1 คัน 3,787,800.00 3,787,800.00 3,787,800.00

319
ศนูยผ์ลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุผ์สม

เทยีมล าพญากลาง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองรอี าเภอล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00
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320
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุ์

ล าพญากลาง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลหนองรี

อ าเภอล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี

1 คัน 1,920,000.00 1,909,900.00 1,909,900.00

321
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุ์

ล าพญากลาง

เครือ่ง Real time ultrasound ต าบลหนองร ี

อ าเภอล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 2,750,000.00 2,747,000.00 2,747,000.00 0.00

322
ศนูยผ์ลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุ์

โครงการหลวงอนิทนนท์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลแมว่นิอ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

323
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้พ่อโคพันธุ์

โครงการหลวงอนิทนนท์

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่
2 เครือ่ง 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00

324
ศนูยผ์ลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

325
ศนูยผ์ลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครือ่ง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00

326
ศนูยผ์ลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลทา่

พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

327
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ชดุระบบทอ่สง่ไนโตรเจนเหลวเขา้

หอ้งปฏบิัตกิารผลติน ้าเชือ้ต าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ชดุ 795,000.00 795,000.00 795,000.00

328
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้แชแ่ข็งพ่อพันธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตูอ้บความรอ้น ขนาดความจ ุ720ลติร ต าบล

ทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 ตู ้ 257,000.00 257,000.00 257,000.00 0.00

329 ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้สกุรราชบรุี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

หนองโพอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

330 ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้สกุรราชบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองโพอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00
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331 ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้สกุรราชบรุี
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบล

หนองโพ อ าเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี
1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

332
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

1 เครือ่ง 16,990.00 16,990.00 16,990.00 0.00

333
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

เครือ่งผสมอาหารสตัวค์รบสว่น(TMR) ขนาด

ไมต่ า่กวา่ 5ลกูบาศกเ์มตร ต าบลปากชอ่ง

อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

1 เครือ่ง 444,050.00 444,050.00 444,050.00 0.00

334
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอก าลังขยายสงู 

ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

2 กลอ้ง 700,000.00 700,000.00 700,000.00

335
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลปากชอ่ง 

อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

2 เครือ่ง 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00

336
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ต าบล

ปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา
2 เครือ่ง 310,000.00 310,000.00 310,000.00

337
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 50 แรงมา้พรอ้มบุง้กี ๋ต าบลปากชอ่ง 

อ าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา

1 คัน 766,500.00 766,500.00 766,500.00 0.00

338
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอพรอ้มชดุแสดงผล

ภาพ ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

1 กลอ้ง 190,000.00 190,000.00 190,000.00

339
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

รถปฏบิัตกิารเคลือ่นทีผ่ลติน ้าเชือ้และตัวออ่น

 ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

1 คัน 3,980,400.00 3,980,400.00 3,980,400.00

340
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

ถังบรรจนุ ้าเชือ้แชแ่ข็ง ขนาดไมต่ า่กวา่ 600 

ลติร ต าบลปากชอ่งอ าเภอปากชอ่ง จังหวัด

นครราชสมีา

1 ใบ 846,000.00 846,000.00 846,000.00 0.00

341
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

กลอ้งสอ่งตรวจภายในพรอ้มจอแสดงผลและ

อปุกรณ์ ต าบลปากชอ่ง อ าเภอปากชอ่ง 

จังหวัดนครราชสมีา

1 กลอ้ง 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

342
ศนูยว์จัิยเทคโนโลยชีวีภาพการยา้ยฝาก

ตัวออ่นและเซลลส์บืพันธุส์ตัว์

โรงเรอืนโคเล็ก จ านวน 20 ตัวต าบลปากชอ่ง

 อ าเภอปากชอ่งจังหวัดนครราชสมีา
1 หลัง 2,927,000.00 0.00
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343
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวต าบลทับกวาง 

อ าเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี
2 ชดุ 87,954.00 87,954.00 87,954.00 0.00

343
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลทับกวาง 

อ าเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี
2 เครือ่ง 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00

344
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ต าบล

ทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี
1 เครือ่ง 155,000.00 155,000.00 155,000.00

345
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครือ่งวัดความเป็นกรด-ดา่ง ชนดิพกพา 

ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี
1 เครือ่ง 66,340.00 66,340.00 66,340.00 0.00

346
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครือ่งแชแ่ข็งตัวออ่น ต าบลทับกวาง อ าเภอ

แกง่คอย จังหวัดสระบรุี
1 เครือ่ง 798,000.00 798,000.00 798,000.00 0.00

347
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครือ่งป่ันเหวีย่งฮมีาโตครทิพรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี
1 เครือ่ง 175,000.00 175,000.00 175,000.00 0.00

348
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

ทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี
2 เครือ่ง 860,000.00 860,000.00 860,000.00 0.00

349
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 

ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี
1 กลอ้ง 240,000.00 240,000.00 240,000.00

350
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสระบรุี

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง(ดเีซล) ปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90กโิลวัตต ์

ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 คัน 1,364,000.00 1,364,000.00 1,364,000.00 0.00

351
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพชลบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลคลองกิว่อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

4 เครือ่ง 68,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00

352
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพชลบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลคลองกิว่

อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

1 คัน 1,920,000.00 1,807,900.00 1,807,900.00

353
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพชลบรุี

เครือ่งตรวจประเมนิคณุภาพเซลลอ์สจุ ิต าบล

คลองกิว่ อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี
1 เครือ่ง 1,088,000.00 1,088,000.00 1,088,000.00
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354
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลจอ

หอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

355
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

จอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

2 เครือ่ง 860,000.00 860,000.00 860,000.00 0.00

356
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 

ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

1 กลอ้ง 245,000.00 245,000.00 245,000.00

357
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครือ่ง Laparoscope ต าบลจอหออ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา
1 เครือ่ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00

357
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดไมต่ า่กวา่ 1,300ลติร ต าบลจอหอ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

1 ตู ้ 695,000.00 695,000.00 695,000.00 0.00

359
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครือ่งแชแ่ข็งตัวออ่น ต าบลจอหออ าเภอ

เมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา
1 เครือ่ง 798,000.00 798,000.00 798,000.00 0.00

360
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ต าบล

จอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

1 เครือ่ง 155,000.00 155,000.00 155,000.00

361
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพนครราชสมีา

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลจอหอ 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา
1 เครือ่ง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00

362
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

363
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 

ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

1 กลอ้ง 248,000.00 248,000.00 248,000.00

364
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ต าบล

ทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 เครือ่ง 158,000.00 158,000.00 158,000.00

365
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพขอนแกน่

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

ทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
2 เครือ่ง 870,000.00 870,000.00 870,000.00

366
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

เครือ่งป่ันเหวีย่งฮมีาโตครทิพรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 181,900.00 175,000.00 175,000.00
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367
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอแบบภาคสนาม 

ต าบลชา้งเผอืกอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 กลอ้ง 250,000.00 248,000.00 248,000.00

368
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

2 เครือ่ง 900,000.00 870,000.00 870,000.00 0.00

369
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

โคพันธุช์าโรเลสเ์พศเมยีพันธุแ์ท ้ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

5 ตัว 3,500,000.00 3,480,000.00 3,480,000.00

370
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

โคพันธุแ์องกสัเพศเมยีพันธุแ์ท ้ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

5 ตัว 3,500,000.00 3,495,000.00 3,495,000.00 0.00

371
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

แทน่อุน่สไลดแ์บบตดิกลอ้งสเตอรโิอ ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 160,000.00 158,000.00 158,000.00

372
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

เครือ่งตรวจประเมนิคณุภาพเซลลอ์สจุ ิต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 1,600,000.00 1,139,000.00 1,139,000.00

373
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

รถหน่วยปฏบิัตกิารผลติและยา้ยฝากเอ็มบรโิอ

เคลือ่นที ่ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 2,200,000.00 2,130,000.00 2,130,000.00

374
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาดไมต่ า่กวา่ 

5,500 ลติร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 ใบ 2,300,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.00

375
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้พ่อโคพันธุ์

โครงการหลวงอนิทนนท์

เครือ่งชัง่น ้าหนักดจิติอลพรอ้มคอกขนาด 

2,000 กโิลกรัม ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง 

จังหวัดเชยีงใหม่

1 เครือ่ง 510,000.00 0.00

376
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้พ่อโคพันธุ์

โครงการหลวงอนิทนนท์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ ต าบลแม่

วนิ อ าเภอแมว่างจังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 1,025,000.00 897,100.00 897,100.00

377
ศนูยว์จัิยและผลติน ้าเชือ้พ่อโคพันธุ์

โครงการหลวงอนิทนนท์

บอ่เก็บน ้า คสล. ต าบลแมว่นิอ าเภอแมว่าง 

จังหวัดเชยีงใหม่
1 บอ่ 902,000.00 0.00
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378
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพพษิณุโลก

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลบา้นกรา่ง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก
1 เครือ่ง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00

379
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพพษิณุโลก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นกรา่งอ าเภอ

เมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

1 คัน 886,400.00 852,000.00 852,000.00 0.00

380
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพพษิณุโลก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลบา้นกรา่ง

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

1 คัน 1,920,000.00 1,811,900.00 1,811,900.00

381
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ ขนาดไมน่อ้ยกวา่79 ลติร 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลหนองโพ อ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 238,000.00 238,000.00 238,000.00 0.00

382
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

เครือ่งลา้งท าความสะอาดวัสดดุว้ยคลืน่

ความถีส่งู ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 20 ลติร ต าบล

หนองโพอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00

386
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

หนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี
1 เครือ่ง 368,000.00 368,000.00 368,000.00 0.00

387
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลหนองโพอ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 คัน 858,900.00 858,900.00 858,900.00 0.00

388
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพราชบรุี

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง(ดเีซล) ปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90กโิลวัตต ์

ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 คัน 1,363,000.00 1,363,000.00 1,363,000.00 0.00
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389
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

กลอ้งจลุทรรศนส์เตอรโิอพรอ้มชดุแสดงผล

ภาพ ต าบลมะลวนอ าเภอพุนพนิ จังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี

1 กลอ้ง 190,000.00 190,000.00 190,000.00 0.00

390
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

มะลวน อ าเภอพุนพนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี
1 เครือ่ง 435,000.00 435,000.00 435,000.00 0.00

391
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดาต าบลมะลวน 

อ าเภอพุนพนิจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 คัน 575,000.00 575,000.00 575,000.00 0.00

392
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

รถหน่วยปฏบิัตกิารผลติและยา้ยฝากเอ็มบรโิอ

เคลือ่นที ่ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพนิ จังหวัด

สรุาษฎรธ์านี

1 คัน 1,999,500.00 1,999,500.00 1,999,500.00

393
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

กลอ้งสอ่งตรวจภายในพรอ้มจอแสดงผลและ

อปุกรณ์ ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพนิ จังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี

1 กลอ้ง 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00

394
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตัน 6ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่6,000 ซซี ีหรอื

ก าลังเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 170 

กโิลวัตตแ์บบกระบะเหล็ก ต าบลมะลวน

อ าเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 คัน 1,817,000.00 1,817,000.00 1,817,000.00

395
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสรุาษฎรธ์านี

ถังบรรจไุนโตรเจนเหลว ขนาด2,000 ลติร 

แบบนอน ต าบลมะลวน อ าเภอพุนพนิ 

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 ใบ 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

396
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสงขลา

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลหาดใหญ ่

อ าเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา
1 เครือ่ง 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00

397
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพสงขลา

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

หาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา
1 เครือ่ง 435,000.00 435,000.00 435,000.00 0.00

398 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 1

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

5 ชดุ 50,000.00 0.00

399 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 1

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลบาง

กะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

5 หบี 60,000.00 60,000.00 60,000.00
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400 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 1

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 เครือ่ง 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00

401 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 1

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 เครือ่ง 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00

402 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 1

กอ่สรา้งโรงเก็บ พัสดขุนาดประมาณ 10x20 

เมตร ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 1 ต าบลบางกะดี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 งาน 1,483,300.00 0.00

403 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 1

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

404 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 2

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา

จังหวัดฉะเชงิเทรา

4 ชดุ 40,000.00 0.00

405 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 2

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลหนา้

เมอืงอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด

ฉะเชงิเทรา

4 หบี 48,000.00 48,000.00 48,000.00

406 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 2

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 เครือ่ง 8,600.00 8,580.00 8,580.00 0.00

407 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 2

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จังหวัดฉะเชงิเทรา

7 เครือ่ง 119,000.00 114,100.00 114,100.00 0.00

408 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 2

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลหนา้

เมอืงอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด

ฉะเชงิเทรา

1 เครือ่ง 8,900.00 8,000.00 8,000.00 0.00

409 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 2

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอเมอืง

ฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

1 เครือ่ง 16,000.00 15,500.00 15,500.00 0.00
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410 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 2

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

411 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวร์ะยอง
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลแมน่ ้าคู ้

 อ าเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

412
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออก

เครือ่งกลั่นน ้าชนดิกลั่นครัง้เดยีวต าบลคลอง

กิว่ อ าเภอบา้นบงึจังหวัดชลบรุี
1 เครือ่ง 171,000.00 171,000.00 171,000.00 0.00

413
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออก

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนชนดิควบคมุ

อณุหภมูไิดแ้บบตัง้พืน้ต าบลคลองกิว่ อ าเภอ

บา้นบงึจังหวัดชลบรุี

1 เครือ่ง 610,000.00 511,100.00 511,100.00 0.00

417
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออก

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลคลองกิว่อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

415
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออก

เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด 100กโิลวัตต ์

ต าบลคลองกิว่ อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี
1 เครือ่ง 670,000.00 0.00

416
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออก

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบล

คลองกิว่ อ าเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุี

1 ตู ้ 390,000.00 385,000.00 385,000.00 0.00

417
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออก

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีข์นาดความจไุมน่อ้ย

กวา่ 245 ลติรต าบลคลองกิว่ อ าเภอบา้นบงึ

จังหวัดชลบรุี

1 เครือ่ง 3,531,000.00 3,489,000.00 3,489,000.00

418 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 3

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลจอ

หอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

4 หบี 48,000.00 0.00

419 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 3

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลจอหอ อ าเภอเมอืงนครราชสมีาจังหวัด

นครราชสมีา

4 ชดุ 40,000.00 0.00

420 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 3

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลจอหออ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00
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421 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 3

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลจอหออ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

422 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 4

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลทา่พระอ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 คัน 886,400.00 849,600.00 849,600.00 0.00

423 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 4

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

6 ชดุ 60,000.00 0.00

424 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 4

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

425 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 4

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลทา่

พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

6 หบี 72,000.00 0.00

426 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 4

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

2 ชดุ 400,000.00 399,900.00 399,900.00 0.00

427
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์

มหาสารคาม

รถเข็นสแตนเลส ต าบลเชยีงยนือ าเภอเชยีง

ยนื จังหวัดมหาสารคาม
2 คัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00

428
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์

มหาสารคาม

ชัน้สเเตนเลส 4 ชัน้ ต าบลเชยีงยนื อ าเภอ

เชยีงยนื จังหวัดมหาสารคาม
4 ตัว 108,000.00 108,000.00 108,000.00

429
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์

มหาสารคาม

ถังบรรจนุ ้าสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 

ลติร ต าบลเชยีงยนือ าเภอเชยีงยนื จังหวัด

มหาสารคาม

2 ถัง 44,000.00 44,000.00 44,000.00

430
ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภัณฑป์ศสุตัว์

มหาสารคาม

โตะ๊สแตนเลสปัดเศษอาหาร (ขาถาวรมขีอบ)

 ต าบลเชยีงยนือ าเภอเชยีงยนื จังหวัด

มหาสารคาม

6 ตัว 150,000.00 150,000.00 150,000.00
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431
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร ต าบลทา่

พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ตู ้ 590,000.00 570,000.00 570,000.00 0.00

432
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งปรับกระแสไฟฟ้าและส ารองไฟ ต าบล

ทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
2 เครือ่ง 63,200.00 63,200.00 63,200.00 0.00

433
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

6 เครือ่ง 102,000.00 101,400.00 101,400.00 0.00

434
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ 

จังหวัดขอนแกน่

3 เครือ่ง 66,000.00 65,700.00 65,700.00 0.00

435
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่

 จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 16,000.00 15,900.00 15,900.00 0.00

436
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนบน)

งานตดิตัง้วางทอ่ประปา ต าบลทา่พระ อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 ระบบ 0.00 0.00 0.00

437
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน

เครือ่งลา้งปิเปตความถีส่งูแนวตัง้ความจไุม่

นอ้ยกวา่ 9 ลติร ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่จังหวัดขอนแกน่

2 เครือ่ง 87,800.00 87,799.92 87,799.92 0.00

438
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน

เครือ่งดดูปลอ่ยสารละลายอตัโนมัตชินดิ

อเิลคทรอนกิสแ์บบ8 ชอ่ง ต าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

3 เครือ่ง 99,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00

439
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน

เครือ่งเขยา่ตัวอยา่งแบบ Orbitalต าบลทา่พระ

 อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 เครือ่ง 62,000.00 61,994.08 61,994.08 0.00

440
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน

เครือ่งเพิม่ประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม

ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ต าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 1,900,000.00 1,897,859.00 1,897,859.00 0.00

441 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ชา้งเผอืกอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

4 หบี 48,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่40/129
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442 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลชา้งเผอืกอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 886,400.00 880,000.00 880,000.00 0.00

443 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัด

เชยีงใหม่

4 ชดุ 40,000.00 0.00

444 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลชา้งเผอืกอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

445 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 5

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลชา้งเผอืกอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

2 ชดุ 400,000.00 397,000.00 397,000.00

446 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์ชยีงราย

เครือ่งบดวัตถดุบิแบบตัง้โตะ๊ขนาด 300 

กโิลกรัม ต าบลบา้นดูอ่ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จังหวัดเชยีงราย

1 เครือ่ง 168,000.00 139,000.00 139,000.00 0.00

447 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์ชยีงราย

เครือ่งผสมอาหารแนวนอน ขนาด1,000 

กโิลกรัม ต าบลบา้นดูอ่ าเภอเมอืงเชยีงราย 

จังหวัดเชยีงราย

1 เครือ่ง 535,000.00 494,000.00 494,000.00

448 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์ชยีงราย

เครือ่งชัง่น ้าหนักดจิติอลแบบตัง้พืน้พกิดั 300

 กโิลกรัม ต าบลบา้นดู ่อ าเภอเมอืงเชยีงราย

จังหวัดเชยีงราย

1 เครือ่ง 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0.00

449 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวเ์ชยีงราย
เครือ่งเย็บกระสอบเมล็ดพันธุต์ าบลบา้นดู ่

อ าเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงราย
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

450
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-30 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 360 ลติร ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 ตู ้ 280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00

451
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

ตูบ้ม่เชือ้ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่50 ลติร 

ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง
1 ตู ้ 56,710.00 56,710.00 56,710.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่41/129
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452
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งท าปฏกิริยิาเบสคูส่มในเนือ้เยือ่บน

สไลด ์(Hybridizer)ต าบลเวยีงตาล อ าเภอ

หา้งฉัตรจังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 415,000.00 415,000.00 415,000.00 0.00

453
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

ตูป้ลอดเชือ้ ขนาด 4 ฟตุ(Biosafety cabinet

 class II) ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร 

จังหวัดล าปาง

1 ตู ้ 502,900.00 502,900.00 502,900.00 0.00

454
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนชนดิควบคมุ

อณุหภมูไิด ้-9 ถงึ 40องศาเซลเซยีสพรอ้ม

อปุกรณ์ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร

จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 579,000.00 579,000.00 579,000.00

455
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งป่ันเม็ดเลอืดแดงอดัแน่นแบบตัง้โตะ๊ 

ต าบลเวยีงตาลอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง
1 เครือ่ง 73,830.00 73,830.00 73,830.00 0.00

456
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 ตู ้ 389,000.00 389,000.00 389,000.00 0.00

457
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเวยีงตาลอ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

458
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนบน)

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตรจังหวัดล าปาง
2 เครือ่ง 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

459
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื ตอนบน

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบล

เวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 ตู ้ 389,000.00 389,000.00 389,000.00

460
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื ตอนบน

เครือ่งวัดความเป็นกรด-ดา่ง และคา่การน า

ไฟฟ้าแบบตัง้โตะ๊ ต าบลเวยีงตาล อ าเภอ

หา้งฉัตร จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 63,000.00 63,000.00 63,000.00

461
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื ตอนบน

เครือ่งตบีดผสมตัวอยา่ง(Stomacher) ขนาด

 3,500มลิลลิติร ต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้ง

ฉัตร จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 241,800.00 241,800.00 241,800.00 0.00

462
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื ตอนบน

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีข์นาดความจไุมน่อ้ย

กวา่ 245 ลติรต าบลเวยีงตาล อ าเภอหา้งฉัตร

จังหวัดล าปาง

1 เครือ่ง 3,485,900.00 3,485,900.00 3,485,900.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่42/129
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463 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 6

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลทา่

ทองอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

4 หบี 48,000.00 0.00

464 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 6

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทา่ทอง อ าเภอเมอืงพษิณุโลกจังหวัด

พษิณุโลก

4 ชดุ 40,000.00 0.00

465 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 6

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา่ทองอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัด

พษิณุโลก

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

466 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 6

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลทา่ทองอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัด

พษิณุโลก

2 ชดุ 400,000.00 380,000.00 380,000.00

467 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี
พ่อพันธุก์ระบอืปลัก ต าบลไผเ่ขยีว อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จังหวัดอทัุยธานี
2 ตัว 1,000,000.00 0.00

468 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลไผเ่ขยีวอ าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวัด

อทัุยธานี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

469 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี
แมพั่นธุก์ระบอืปลัก ต าบลไผเ่ขยีว อ าเภอ

สวา่งอารมณ์ จังหวัดอทัุยธานี
43 ตัว 4,300,000.00 0.00

470 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวอ์ทัุยธานี
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลไผเ่ขยีว

 อ าเภอสวา่งอารมณ์ จังหวัดอทัุยธานี
1 หลัง 412,000.00 410,000.00 410,000.00 0.00

471 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 7

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลพระ

ปฐมเจดยีอ์ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

4 หบี 48,000.00 0.00

472 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 7

สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

1 เครือ่ง 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่43/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

473 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 7

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

5 เครือ่ง 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00

474 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 7

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลพระ

ปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

475 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 7

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

4 ชดุ 40,000.00 0.00

476 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 7

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

477
ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัว์

ประจวบครีขีันธ์

โคแมพั่นธุบ์ฟีมาสเตอร ์ต าบลไชยราช 

อ าเภอบางสะพานนอ้ยจังหวัดประจวบครีขีันธ์
37 ตัว 14,800,000.00 14,796,300.00 14,796,300.00

478
ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัว์

ประจวบครีขีันธ์

โคพ่อพันธุบ์ฟีมาสเตอร ์ต าบลไชยราช 

อ าเภอบางสะพานนอ้ยจังหวัดประจวบครีขีันธ์
3 ตัว 1,500,000.00 1,472,700.00 1,472,700.00

479
ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัว์

ประจวบครีขีันธ์

กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลไชยราช

 อ าเภอบางสะพานนอ้ย จังหวัดประจวบครีขีันธ์
1 หลัง 412,000.00 409,485.00 184,268.25 225,216.75

480 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 8

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

มะขามเตีย้อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี

4 หบี 48,000.00 48,000.00 48,000.00

481 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 8

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

4 ชดุ 40,000.00 0.00

482 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 8

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่44/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

483 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 8

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบล

มะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัด

สรุาษฎรธ์านี

1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

484 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 8

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

มะขามเตีย้อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

485 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 8

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลมะขามเตีย้อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

486
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใตต้อนบน

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนชนดิควบคมุ

อณุหภมู ิแบบตัง้พืน้ส าหรับป่ันหลอด 1.5 

หรอื 2มลิลลิติร ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 48หลอด 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลทีว่ังอ าเภอทุง่สง 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 ชดุ 314,900.00 314,900.00 314,900.00 0.00

487
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใตต้อนบน

เครือ่งวัดความเป็นกรด-ดา่ง และคา่การน า

ไฟฟ้าแบบตัง้โตะ๊ ต าบลทีว่ัง อ าเภอทุง่สง 

จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 55,300.00 55,300.00 55,300.00 0.00

488
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใตต้อนบน

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทีว่ังอ าเภอทุง่สง จังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 16,359.00 16,359.00 16,359.00 0.00

489
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใตต้อนบน

เครือ่งป่ันเหวีย่งชนดิควบคมุอณุหภมูไิดแ้บบ

ตัง้โตะ๊ ต าบลทีว่ัง อ าเภอทุง่สง จังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 674,000.00 674,000.00 674,000.00 0.00

490
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใตต้อนบน

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบธรรมดาพรอ้มหลังคา

รถบรรทกุ ขนาด 1ตัน หลังคาไฟเบอรก์ลาส

หรอืเหล็ก ต าบลทีว่ัง อ าเภอทุง่สงจังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 คัน 607,000.00 607,000.00 607,000.00 0.00

491
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใตต้อนบน

เครือ่งอา่นการดดูกลนืแสงบนไมโครเพลท 

ต าบลทีว่ัง อ าเภอทุง่สง จังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 228,873.00 228,873.00 228,873.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่45/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

492
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนบน

อา่งน ้าควบคมุอณุหภมูพิรอ้มระบบหมนุเวยีน

น ้าขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 30 ลติร ต าบลที่

วังอ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 188,320.00 188,320.00 188,320.00

493
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนบน

เครือ่งเขยา่ผสมสารละลายในไมโครเพลท 

ชนดิเขยา่ได ้4 เพลทต าบลทีว่ัง อ าเภอทุง่สง

 จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 29,280.00 29,280.00 29,280.00 0.00

494
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนบน

ตูบ้ม่เพาะเชือ้ขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 

ต าบลทีว่ัง อ าเภอทุง่สงจังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 304,950.00 304,950.00 304,950.00

495
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนบน

เครือ่งบดตัวอยา่งแบบใบมดีต าบลทีว่ัง 

อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช
4 เครือ่ง 42,800.00 42,800.00 42,800.00

496
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนบน

เครือ่งเพิม่ประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม

ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ต าบลทีว่ัง อ าเภอ

ทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช

1 เครือ่ง 1,898,995.00 1,898,995.00 1,898,995.00 0.00

497 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 9

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เขารปูชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลาจังหวัดสงขลา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

498 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 9

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลเขา

รปูชา้งอ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

499 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 9

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเขารปูชา้งอ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัด

สงขลา

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

500 ส านักงานปศสุตัวเ์ขต 9

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 ต าบลเขารปูชา้งอ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัด

สงขลา

2 ชดุ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00

501 ศนูยว์จัิยและบ ารงุพันธุส์ตัวน์ราธวิาส
กอ่สรา้งโรงพ่นน ้ายาฆา่เชือ้โรคต าบลไพรวัน 

อ าเภอตากใบจังหวัดนราธวิาส
1 หลัง 412,000.00 412,000.00 412,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่46/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

502 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

503 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

504 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 44,000.00 44,000.00 44,000.00

505 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

แขวงลาดยาว เขตจตจัุกรกรงุเทพมหานคร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

506 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

4 เครือ่ง 68,000.00 68,000.00 68,000.00

507 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก แขวงลาดยาวเขต

จตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 คัน 870,000.00 870,000.00 870,000.00

508 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00 22,000.00

509 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงเุทพมหานคร

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี แขวง

ลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00

510 ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ แขวงลาดยาว เขต

จตจัุกรกรงุเทพมหานคร

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00

511 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดงจังหวัด

สมทุรปราการ

2 ถัง 18,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่47/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

512 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมทุรปราการ

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

513 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดงจังหวัด

สมทุรปราการ

2 ชดุ 20,000.00 0.00

514 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ส าโรงกลางอ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปราการ

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

515 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรปราการ

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลส าโรงกลาง 

อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

5 เครือ่ง 84,000.00 82,450.00 82,450.00 0.00

516 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลเสา

ธงหนิอ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

517 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

518 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เสาธงหนิ อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

519 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเสาธงหนิอ าเภอบางใหญ ่จังหวัด

นนทบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

520 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนนทบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเสาธงหนิ 

อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่48/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

521 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

522 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบางกะดอี าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 คัน 886,400.00 870,000.00 870,000.00 0.00

523 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

524 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลบาง

กะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

2 หบี 24,000.00 0.00

525 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

2 ถัง 18,000.00 0.00

526 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปทมุธานี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

527
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด

พระนครศรอียธุยา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลธนูอ าเภออทัุย จังหวัดพระนครศรอียธุยา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

528
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด

พระนครศรอียธุยา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ธนู อ าเภออทัุย จังหวัดพระนครศรอียธุยา

2 ถัง 18,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่49/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

529
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด

พระนครศรอียธุยา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลมหาพรหมณ์ 

อ าเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรอียธุยา

1 คัน 852,000.00 852,000.00 852,000.00 0.00

525
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด

พระนครศรอียธุยา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลธนู 

อ าเภออทัุย จังหวัดพระนครศรอียธุยา

2 หบี 24,000.00 0.00

526
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด

พระนครศรอียธุยา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลธนู อ าเภออทัุย จังหวัด

พระนครศรอียธุยา

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

527
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด

พระนครศรอียธุยา

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลธนู อ าเภอ

อทัุยจังหวัดพระนครศรอียธุยา

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

528 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ศาลาแดงอ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด

อา่งทอง

2 หบี 24,000.00 0.00

529 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมอืงอา่งทองจังหวัด

อา่งทอง

2 ชดุ 20,000.00 0.00

530 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ศาลาแดง อ าเภอเมอืงอา่งทองจังหวัด

อา่งทอง

2 ถัง 18,000.00 0.00

531 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลศาลาแดงอ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัด

อา่งทอง

7 เครือ่ง 119,000.00 119,000.00 119,000.00 0.00

532 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอา่งทอง

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลศาลาแดง 

อ าเภอเมอืงอา่งทอง จังหวัดอา่งทอง

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่50/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

533 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ทะเลชบุศรอ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

534 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุจัีงหวัดลพบรุี

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

535 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลหนองร ีอ าเภอล าสนธ ิจังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

536 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุจัีงหวัด

ลพบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

537 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลทา่วุง้อ าเภอทา่วุง้

 จังหวัดลพบรุี

1 คัน 886,400.00 876,000.00 876,000.00 0.00

538 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00

539 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

กอ่สรา้งรัว้ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุ ี

(เพิม่เตมิ)ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

ต าบลทะเลชบุศร อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัด

ลพบรุี

1 งาน 490,000.00 490,000.00 490,000.00

540 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดลพบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลทะเลชบุศร 

อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวัดลพบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

541 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลตน้โพธิ ์อ าเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัด

สงิหบ์รุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
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542 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ตน้โพธิ ์อ าเภอเมอืงสงิหบ์รุจัีงหวัดสงิหบ์รุี

2 ถัง 18,000.00 0.00

543 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลตน้

โพธิอ์ าเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุี

2 หบี 24,000.00 0.00

544 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลตน้โพธิอ์ าเภอเมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัด

สงิหบ์รุี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

545 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลตน้โพธิอ์ าเภอ

เมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุี

1 คัน 852,000.00 852,000.00 852,000.00 0.00

546 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงิหบ์รุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลตน้โพธิ ์อ าเภอ

เมอืงสงิหบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุี

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

547 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยนาท

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลเขา

ทา่พระอ าเภอเมอืงชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

548 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยนาท

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เขาทา่พระ อ าเภอเมอืงชัยนาทจังหวัดชัยนาท

2 ถัง 18,000.00 0.00

549 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยนาท

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เขาทา่พระ อ าเภอเมอืงชัยนาทจังหวัดชัยนาท

2 ชดุ 20,000.00 0.00
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550 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยนาท

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเขาทา่พระ อ าเภอเมอืงชัยนาท จังหวัด

ชัยนาท

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

551 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยนาท
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลเขา

ทา่พระ อ าเภอเมอืงชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

552 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยนาท

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเขาทา่พระ 

อ าเภอเมอืงชัยนาท จังหวัดชัยนาท

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

553 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุจัีงหวัดสระบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00

554 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลปาก

เพรยีวอ าเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัดสระบรุี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

555 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบรุี

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

556 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัด

สระบรุี

6 เครือ่ง 102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00

557 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลปากเพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัด

สระบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

558 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลปาก

เพรยีว อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัดสระบรุี
1 ตู ้ 50,000.00 0.00

559 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลปากเพรยีว 

อ าเภอเมอืงสระบรุ ีจังหวัดสระบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00
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560 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบรุี
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

561 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

บา้นสวนอ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

562 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัด

ชลบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

563 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบา้นสวนอ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

3 เครือ่ง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00

564 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นสวนอ าเภอ

เมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

1 คัน 798,800.00 798,800.00 798,800.00 0.00

565 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงชลบรุจัีงหวัดชลบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00

566 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชลบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

567 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เนนิพระ อ าเภอเมอืงระยองจังหวัดระยอง

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

568 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเนนิพระอ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00
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569 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เนนิพระ อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

2 ชดุ 20,000.00 0.00

570 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

เนนิพระอ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

571 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระยอง

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเนนิพระ 

อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

572 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

573 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัด

จันทบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

574 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจันทบรุจัีงหวัดจันทบรุี
4 เครือ่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

575 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

576 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลตลาดอ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

577 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

578 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงจันทบรุจัีงหวัดจันทบรุี
1 ตู ้ 50,000.00 0.00
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579 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดจันทบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงจันทบรุ ีจังหวัดจันทบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 82,500.00 82,500.00 0.00

580 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

บางพระ อ าเภอเมอืงตราดจังหวัดตราด

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

581 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

บางพระอ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

582 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลบางพระ อ าเภอเมอืงตราดจังหวัดตราด

2 ชดุ 20,000.00 0.00

583 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลเขาสมงิอ าเภอ

เขาสมงิ จังหวัดตราด

1 คัน 855,000.00 855,000.00 855,000.00 0.00

584 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางพระอ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

585 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

บางพระ อ าเภอเมอืงตราดจังหวัดตราด
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

586 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตราด

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลบางพระ 

อ าเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด

5 เครือ่ง 82,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

587 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด

ฉะเชงิเทรา

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

588 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลหนา้

เมอืงอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัด

ฉะเชงิเทรา

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00
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589 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลสนามชัยเขต 

อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชงิเทรา

1 คัน 886,400.00 852,000.00 852,000.00 0.00

590 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

591 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา

จังหวัดฉะเชงิเทรา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

592 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดฉะเชงิเทรา

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

593 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลหนา้

เมอืงอ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00

594 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุจัีงหวัด

ปราจนีบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00

595 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุจัีงหวัด

ปราจนีบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

596 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอ

เมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

1 คัน 886,400.00 859,000.00 859,000.00
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597 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลหนา้

เมอืงอ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

598 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัด

ปราจนีบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

599 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปราจนีบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจังหวัดปราจนีบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 82,450.00 82,450.00 0.00

600 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ทา่ชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายกจังหวัด

นครนายก

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

601 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทา่ชา้ง อ าเภอเมอืงนครนายกจังหวัด

นครนายก

2 ชดุ 20,000.00 0.00

602 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลทา่

ชา้งอ าเภอเมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

603 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นนาอ าเภอ

บา้นนา จังหวัดนครนายก

1 คัน 880,000.00 880,000.00 880,000.00 0.00

604 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา่ชา้งอ าเภอเมอืงนครนายก จังหวัด

นครนายก

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

605 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครนายก

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลทา่ชา้ง อ าเภอ

เมอืงนครนายก จังหวัดนครนายก

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่58/129
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606 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัด

สระแกว้

2 ชดุ 20,000.00 0.00

607 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลวังสมบรูณ์ อ าเภอวังสมบรูณ์ จังหวัด

สระแกว้

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

608 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลสระ

ขวัญอ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้

2 หบี 24,000.00 0.00

609 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลสระขวัญอ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัด

สระแกว้

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

610 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

สระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้จังหวัดสระแกว้

2 ถัง 18,000.00 0.00

611 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัด

สระแกว้

1 หลัง 2,626,200.00 2,100,000.00 2,100,000.00

612 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 5.00เมตร ยาว 

327.00 เมตรส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด

สระแกว้ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมอืงสระแกว้ 

จังหวัดสระแกว้

1 งาน 1,070,000.00 768,000.00 768,000.00

613 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสระแกว้

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลสระขวัญ 

อ าเภอเมอืงสระแกว้ จังหวัดสระแกว้

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

614 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา

จังหวัดนครราชสมีา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

615 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

2 หบี 24,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่59/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย
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จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ
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616 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีาจังหวัด

นครราชสมีา

2 ถัง 18,000.00 0.00

617 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลปักธงชัยอ าเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา

1 คัน 886,400.00 886,400.00 886,400.00 0.00

618 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

จังหวัดนครราชสมีา

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

619 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลประทายอ าเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสมีา

1 คัน 886,400.00 886,400.00 886,400.00 0.00

620 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลประทาย อ าเภอประทาย จังหวัด

นครราชสมีา

1 หลัง 2,626,200.00 2,050,000.00 2,050,000.00

621 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัด

นครราชสมีา

1 ตู ้ 50,000.00 49,000.00 49,000.00 0.00

622 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครราชสมีา

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา

5 เครือ่ง 84,000.00 83,834.50 83,834.50 0.00

623 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวัด

บรุรัีมย์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
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624 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงบรุรัีมยจั์งหวัดบรุรัีมย์

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00

625 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบรุรัีมย์
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

626 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นดา่นอ าเภอ

บา้นดา่น จังหวัดบรุรัีมย์

1 คัน 886,400.00 886,400.00 886,400.00 0.00

627 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวัดบรุรัีมย์

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

628 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวัด

บรุรัีมย์

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

629 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์
กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลหทู านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบรุรัีมย์
1 หลัง 2,626,200.00 1,847,000.00 1,847,000.00

630 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงบรุรัีมยจั์งหวัดบรุรัีมย์
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

631 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบรุรัีมย์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงบรุรัีมย ์จังหวัดบรุรัีมย์

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

632 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

2 หบี 24,000.00 0.00
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633 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงสรุนิทรจั์งหวัดสรุนิทร์

2 ถัง 18,000.00 0.00

634 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด

สรุนิทร์

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

635 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลหนองไผล่อ้ม 

อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสรุนิทร์

1 คัน 853,000.00 853,000.00 853,000.00 0.00

636 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด

สรุนิทร์

2 ชดุ 20,000.00 0.00

637 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด

สรุนิทร์

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

638 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

กอ่สรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหล็กส านักงานปศุ

สตัวจั์งหวัดสรุนิทรต์ าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

สรุนิทรจั์งหวัดสรุนิทร์

1 งาน 646,000.00 0.00

639 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุนิทร์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

640 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลส ิอ าเภอ

ขนุหาญ จังหวัดศรสีะเกษ
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

641 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบลสิ

 อ าเภอขนุหาญจังหวัดศรสีะเกษ
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

642 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลส ิอ าเภอ

ขนุหาญ จังหวัดศรสีะเกษ
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

643 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลเมอืงเหนอื อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ 

จังหวัดศรสีะเกษ

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่62/129
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644 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลสอิ าเภอขนุ

หาญ จังหวัดศรสีะเกษ
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

645 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญจังหวัดศรสีะเกษ
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

646 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลสอิ าเภอขนุหาญ จังหวัดศรสีะ

เกษ

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

647 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

หนองครกอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะ

เกษ

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

648 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลน ้าเกลีย้งอ าเภอ

น ้าเกลีย้ง จังหวัดศรสีะเกษ

1 คัน 870,000.00 870,000.00 870,000.00 0.00

649 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองครกอ าเภอเมอืงศรสีะเกษ 

จังหวัดศรสีะเกษ

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

650 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หนองครก อ าเภอเมอืงศรสีะเกษจังหวัดศรสีะ

เกษ

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

651 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนองครก อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ

จังหวัดศรสีะเกษ

2 ชดุ 20,000.00 0.00

652 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลส ิอ าเภอขนุหาญ 

จังหวัดศรสีะเกษ
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่63/129
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653 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลกงุ อ าเภอศลิา

ลาด จังหวัดศรสีะเกษ

1 คัน 870,000.00 870,000.00 870,000.00 0.00

654 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลหว้ยทับทัน อ าเภอหว้ยทับทัน จังหวัด

ศรสีะเกษ

1 หลัง 2,626,200.00 0.00

655 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหนองครก 

อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จังหวัดศรสีะเกษ

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

656 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัด

อบุลราชธานี

2 หบี 24,000.00 0.00

657 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี

จังหวัดอบุลราชธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

658 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธานจัีงหวัด

อบุลราชธานี

2 ถัง 18,000.00 0.00

659 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลโพธิอ์ าเภอ

พบิลูมังสาหาร จังหวัดอบุลราชธานี

1 คัน 886,400.00 854,000.00 854,000.00 0.00
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660 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลสวา่งวรีะวงศ ์

อ าเภอสวา่งวรีะวงศ ์จังหวัดอบุลราชธานี

1 คัน 886,400.00 854,000.00 854,000.00 0.00

661 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลนาจะหลวย 

อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอบุลราชธานี

1 คัน 886,400.00 854,000.00 854,000.00 0.00

662 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

จังหวัดอบุลราชธานี

2 เครือ่ง 34,000.00 33,980.00 33,980.00 0.00

663 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัด

อบุลราชธานี

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

664 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอบุลราชธานี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัดอบุลราชธานี

5 เครือ่ง 84,000.00 81,500.00 81,500.00 0.00

665 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลสองครอ าเภอกดุชมุ 

จังหวัดยโสธร
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

666 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลสองคร อ าเภอกดุชมุ จังหวัด

ยโสธร

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

667 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธรจังหวัดยโสธร

2 ถัง 18,000.00 0.00

668 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลสองคร 

อ าเภอกดุชมุจังหวัดยโสธร
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่65/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

669 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลส าราญอ าเภอ

เมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

1 คัน 876,000.00 876,000.00 876,000.00 0.00

670 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลสองคร 

อ าเภอกดุชมุ จังหวัดยโสธร
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

671 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลสองคร อ าเภอกดุชมุ จังหวัดยโสธร
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

672 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ส าราญอ าเภอเมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

673 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธรจังหวัดยโสธร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

674 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลสองคร 

อ าเภอกดุชมุ จังหวัดยโสธร
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

675 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

สองคร อ าเภอกดุชมุจังหวัดยโสธร
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

676 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลส าราญอ าเภอเมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

677 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

ส าราญ อ าเภอเมอืงยโสธรจังหวัดยโสธร
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

678 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยโสธร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลส าราญ อ าเภอ

เมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

679 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยภมูิ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงชัยภมู ิจังหวัดชัยภมูิ

2 หบี 24,000.00 0.00
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680 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยภมูิ

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลเจาทองอ าเภอ

ภักดชีมุพล จังหวัดชัยภมูิ

1 คัน 837,000.00 837,000.00 837,000.00 0.00

681 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยภมูิ
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถติ จังหวัดชัยภมูิ
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

682 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยภมูิ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงชัยภมูจัิงหวัดชัยภมูิ

2 ถัง 18,000.00 0.00

683 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยภมูิ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจังหวัด

ชัยภมูิ

2 ชดุ 20,000.00 0.00

684 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยภมูิ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงชัยภมู ิจังหวัดชัยภมูิ

3 เครือ่ง 50,700.00 50,700.00 50,700.00 0.00

685 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชัยภมูิ

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงชัยภมู ิจังหวัดชัยภมูิ

5 เครือ่ง 81,750.00 81,750.00 81,750.00 0.00

686 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอ านาจเจรญิ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ

 จังหวัดอ านาจเจรญิ

2 ชดุ 20,000.00 0.00

687 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอ านาจเจรญิ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

โนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ 

จังหวัดอ านาจเจรญิ

2 ถัง 18,000.00 0.00

688 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอ านาจเจรญิ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืง

อ านาจเจรญิจังหวัดอ านาจเจรญิ

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00
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689 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอ านาจเจรญิ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

โนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ

จังหวัดอ านาจเจรญิ

2 หบี 24,000.00 0.00

690 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอ านาจเจรญิ

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลโนนหนาม

แทง่อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวัด

อ านาจเจรญิ

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

691 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

หนองบัวอ าเภอเมอืงหนองบัวล าภ ูจังหวัด

หนองบัวล าภู

2 หบี 24,000.00 0.00

692 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล ต าบลหนองบัวอ าเภอเมอืง

หนองบัวล าภ ูจังหวัดหนองบัวล าภู

1 เครือ่ง 22,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00

693 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนองบัว อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภ ู

จังหวัดหนองบัวล าภู

2 ชดุ 20,000.00 0.00

694 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลหนองบัว อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู

 จังหวัดหนองบัวล าภู

2 เครือ่ง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 0.00

695 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หนองบัว อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภ ูจังหวัด

หนองบัวล าภู

2 ถัง 18,000.00 0.00

696 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

หนองบัว อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภจัูงหวัด

หนองบัวล าภู

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

697 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองบัวอ าเภอเมอืงหนองบัวล าภ ู

จังหวัดหนองบัวล าภู

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่68/129
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698 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

หนองบัว อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภ ูจังหวัด

หนองบัวล าภู

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

699 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองบัวล าภู

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหนองบัว 

อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภ ูจังหวัดหนองบัวล าภู

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

700 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลวังชัย 

อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแกน่
1 กลอ้ง 50,000.00 30,700.00 30,700.00

701 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

วังชัย อ าเภอน ้าพองจังหวัดขอนแกน่
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

702 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลวังชัย อ าเภอน ้าพอง จังหวัด

ขอนแกน่

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

703 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่จังหวัด

ขอนแกน่

2 ชดุ 20,000.00 0.00

704 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลวังชัย 

อ าเภอน ้าพองจังหวัดขอนแกน่
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00

705 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลวังชัย อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแกน่
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

706 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

707 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลวังชัยอ าเภอน ้าพอง 

จังหวัดขอนแกน่
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00

708 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลในเมอืงอ าเภอ

เวยีงเกา่ จังหวัดขอนแกน่

1 คัน 886,400.00 0.00
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709 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่จังหวัดขอนแกน่

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

710 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นโคกอ าเภอ

โคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแกน่

1 คัน 886,400.00 0.00

711 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลวังชัย อ าเภอ

น ้าพอง จังหวัดขอนแกน่
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00

712 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

713 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

714 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดขอนแกน่

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

715 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

หนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอดุรธานี
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

716 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ี

จังหวัดอดุรธานี

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

717 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง

อดุรธานจัีงหวัดอดุรธานี

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

718 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลหนองหาน

 อ าเภอหนองหานจังหวัดอดุรธานี
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

719 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลหนองหาน 

อ าเภอหนองหานจังหวัดอดุรธานี
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00
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720 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลหนองหาน อ าเภอ

หนองหาน จังหวัดอดุรธานี
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

721 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัด

อดุรธานี

1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

722 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัด

อดุรธานี

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

723 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานจัีงหวัด

อดุรธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

724 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

หมากแขง้อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัด

อดุรธานี

2 หบี 24,000.00 0.00

725 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานจัีงหวัดอดุรธานี
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

726 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน

จังหวัดอดุรธานี

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

727 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลหมาก

แขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธานี
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

728 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลศรธีาตอุ าเภอศรี

ธาต ุจังหวัดอดุรธานี

1 คัน 867,000.00 867,000.00 867,000.00 0.00

729 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธานจัีงหวัดอดุรธานี
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

730 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหมากแขง้อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัด

อดุรธานี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00
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731 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธานจัีงหวัด

อดุรธานี

2 ถัง 18,000.00 0.00

732 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลหมากแขง้ อ าเภอ

เมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธานี
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

733 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลหนอง

หาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอดุรธานี
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

734 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

หมากแขง้ อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัด

อดุรธานี

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

735 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอดุรธานี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหมากแขง้ 

อ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธานี

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

736 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

กดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

737 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลกดุ

ป่องอ าเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

738 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลกดุป่อง อ าเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 ชดุ 20,000.00 0.00

739 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลกดุป่องอ าเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

740 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลกดุ

ป่อง อ าเภอเมอืงเลยจังหวัดเลย
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

741 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเลย

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลกดุป่อง อ าเภอ

เมอืงเลย จังหวัดเลย

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

742 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลมชีัย อ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวัด

หนองคาย

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่72/129
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743 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย

2 ชดุ 20,000.00 0.00

744 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

2 หบี 24,000.00 0.00

745 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย

2 ถัง 18,000.00 0.00

746 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมอืงหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

8 เครือ่ง 136,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00

747 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดหนองคาย

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหนองกอม

เกาะอ าเภอเมอืงหนองคาย จังหวัดหนองคาย

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

748 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

2 ชดุ 20,000.00 0.00

749 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

แวงน่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคามจังหวัด

มหาสารคาม

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00

750 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลแวง

น่างอ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

751 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลแวงน่างอ าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่73/129
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752 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม
กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลกดุรัง อ าเภอกดุรังจังหวัดมหาสารคาม
1 หลัง 2,626,200.00 1,966,000.00 1,966,000.00

753 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลแวง

น่าง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม

1 ตู ้ 50,000.00 0.00

754 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมหาสารคาม

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

755 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลโนนสงา่ อ าเภอปทมุรัตต ์จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

756 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

โนนสงา่ อ าเภอปทมุรัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

757 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลเกษตรวสิยั 

อ าเภอเกษตรวสิยั จังหวัดรอ้ยเอ็ด

1 คัน 885,000.00 885,000.00 885,000.00 0.00

758 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลโนนสงา่ 

อ าเภอปทมุรัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

759 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลโนนสงา่อ าเภอปทมุ

รัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

760 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลโนนสงา่ อ าเภอปทมุรัตต ์

จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

761 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่74/129
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762 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

763 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลโนนสงา่ 

อ าเภอปทมุรัตต ์จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

764 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลโนนสงา่ 

อ าเภอปทมุรัตตจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

765 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ดจังหวัดรอ้ยเอ็ด

2 ถัง 18,000.00 0.00

766 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัด

รอ้ยเอ็ด

2 ชดุ 20,000.00 0.00

767 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

768 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดรอ้ยเอ็ด

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

769 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุจั์งหวัด

กาฬสนิธุ์

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

770 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

กาฬสนิธุอ์ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

771 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุจั์งหวัด

กาฬสนิธุ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00
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772 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลกาฬสนิธุอ์ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

773 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลดอนจานอ าเภอ

ดอนจาน จังหวัดกาฬสนิธุ์

1 คัน 873,500.00 873,500.00 873,500.00 0.00

774 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลกาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

1 หลัง 2,470,000.00 2,470,000.00 2,470,000.00

775 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

กาฬสนิธุ ์อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัด

กาฬสนิธุ์

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

776 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาฬสนิธุ์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลกาฬสนิธุ ์

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ์

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

777 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอ

สวา่งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

778 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลสวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดน

ดนิจังหวัดสกลนคร

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

779 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลธาตุ

เชงิชมุอ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

780 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลสวา่งแดนดนิ

 อ าเภอสวา่งแดนดนิจังหวัดสกลนคร
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00

781 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลสวา่งแดน

ดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิจังหวัดสกลนคร
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

782 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

สวา่งแดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จังหวัด

สกลนคร

1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00
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783 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลธาตเุชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

784 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลสวา่งแดนดนิอ าเภอสวา่งแดนดนิ 

จังหวัดสกลนคร

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

785 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร
4 เครือ่ง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

786 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลธาตเุชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

17 เครือ่ง 289,000.00 289,000.00 289,000.00 0.00

787 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลธาตเุชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

788 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลตองโขบอ าเภอ

โคกศรสีพุรรณ จังหวัดสกลนคร

1 คัน 845,000.00 845,000.00 845,000.00 0.00

789 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลสวา่ง

แดนดนิ อ าเภอสวา่งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00

790 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ธาตเุชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนครจังหวัด

สกลนคร

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

791 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลธาตุ

เชงิชมุอ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

3 เครือ่ง 26,700.00 26,700.00 26,700.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่77/129
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792 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลธาตุ

เชงิชมุ อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

793 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสกลนคร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลธาตเุชงิชมุ 

อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

794 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

795 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนมจังหวัด

นครพนม

2 ชดุ 20,000.00 0.00

796 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัด

นครพนม

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

797 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนมจังหวัดนครพนม

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00

798 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลนาทมอ าเภอนา

ทม จังหวัดนครพนม

1 คัน 855,800.00 855,800.00 855,800.00 0.00

799 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม
กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลนาแก อ าเภอนาแกจังหวัดนครพนม
1 หลัง 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00

800 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครพนม

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00
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801 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลค า

อาฮวนอ าเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

802 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลค าอาฮวนอ าเภอ

เมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร

1 คัน 865,000.00 865,000.00 865,000.00 0.00

803 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหารจังหวัด

มกุดาหาร

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

804 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร

จังหวัดมกุดาหาร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

805 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลค าอาฮวนอ าเภอเมอืงมกุดาหาร 

จังหวัดมกุดาหาร

3 เครือ่ง 51,000.00 50,970.00 50,970.00 0.00

806 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลค า

อาฮวน อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัด

มกุดาหาร

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

807 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดมกุดาหาร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลค าอาฮวน 

อ าเภอเมอืงมกุดาหาร จังหวัดมกุดาหาร

5 เครือ่ง 82,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

808 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลยหุวา อ าเภอสนัป่าตอง จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 90,000.00 88,000.00 88,000.00

809 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 90,000.00 88,000.00 88,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่79/129
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810 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม่

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

811 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัด

เชยีงใหม่

2 ชดุ 20,000.00 0.00

812 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ชา้งเผอืกอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

813 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลดอยหลอ่อ าเภอดอย

หลอ่ จังหวัดเชยีงใหม่
1 เครือ่ง 15,000.00 13,500.00 13,500.00

814 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลดอยหลอ่ 

อ าเภอดอยหลอ่จังหวัดเชยีงใหม่
1 กลอ้ง 50,000.00 39,000.00 39,000.00

815 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

816 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลดอยหลอ่

 อ าเภอดอยหลอ่จังหวัดเชยีงใหม่
1 คัน 7,000.00 6,900.00 6,900.00

817 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่
1 กลอ้ง 50,000.00 39,000.00 39,000.00

818 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่
1 ชดุ 2,000.00 1,500.00 1,500.00

819 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลดอยหลอ่ 

อ าเภอดอยหลอ่จังหวัดเชยีงใหม่
1 ชดุ 2,000.00 1,500.00 1,500.00

820 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

ดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จังหวัดเชยีงใหม่
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

821 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลชา้งเผอืกอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

822 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหมจั่งหวัด

เชยีงใหม่

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่80/129
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823 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลชา้งเผอืกอ าเภอเมอืง

เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่
1 เครือ่ง 15,000.00 13,500.00 13,500.00

824 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 90,000.00 88,000.00 88,000.00

825 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 90,000.00 88,000.00 88,000.00

826 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

827 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลชา้งเผอืก

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่
1 คัน 7,000.00 6,900.00 6,900.00

828 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลสนัมหาพน

อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่

1 คัน 886,400.00 880,000.00 880,000.00 0.00

829 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

830 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงใหม่

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลชา้งเผอืก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

831 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าพูน

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เวยีงยอง อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน

2 ชดุ 20,000.00 0.00

832 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าพูน

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

เวยีงยองอ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน

2 หบี 24,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่81/129
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833 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าพูน

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเวยีงยองอ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัด

ล าพูน

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

834 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าพูน

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เวยีงยอง อ าเภอเมอืงล าพูนจังหวัดล าพูน

2 ถัง 18,000.00 0.00

835 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าพูน
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลเวยีง

ยอง อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน
1 ตู ้ 50,000.00 0.00

836 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าพูน

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเวยีงยอง 

อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

837 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัด

ล าปาง

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

838 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

บอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

839 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลบอ่แฮว้อ าเภอเมอืง

ล าปาง จังหวัดล าปาง
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00

840 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

สบตุย๋ อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

841 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง

2 ชดุ 20,000.00 0.00

842 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลบอ่แฮว้ 

อ าเภอเมอืงล าปางจังหวัดล าปาง
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00

843 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลบอ่แฮว้ 

อ าเภอเมอืงล าปางจังหวัดล าปาง
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00

844 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลบอ่แฮว้ 

อ าเภอเมอืงล าปางจังหวัดล าปาง
1 ชดุ 2,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่82/129
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845 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืงล าปาง 

จังหวัดล าปาง

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

846 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

สบตุย๋ อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

847 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลสบตุย๋อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

848 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลสบตุย๋

 อ าเภอเมอืงล าปางจังหวัดล าปาง
1 ตู ้ 50,000.00 49,220.00 49,220.00

849 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดล าปาง

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลสบตุย๋ อ าเภอ

เมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

850 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

แสนตอ อ าเภอน ้าปาดจังหวัดอตุรดติถ์
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

851 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลแสนตอ 

อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอตุรดติถ์
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00

852 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลแสนตอ 

อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอตุรดติถ์
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00

853 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00

854 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลแสนตอ 

อ าเภอน ้าปาดจังหวัดอตุรดติถ์
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00

855 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ทุง่ยัง้ อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ์

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

856 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลแสนตอ อ าเภอน ้าปาด จังหวัดอตุรดติถ์
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

857 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลแสนตออ าเภอน ้าปาด

 จังหวัดอตุรดติถ์
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่83/129
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858 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลทุง่

ยัง้ อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ์

2 หบี 24,000.00 0.00

859 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลฟากทา่อ าเภอ

ฟากทา่ จังหวัดอตุรดติถ์

1 คัน 886,400.00 886,000.00 886,000.00 0.00

860 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทุง่ยัง้อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ์

5 เครือ่ง 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00

861 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลแสนตอ อ าเภอน ้าปาด จังหวัด

อตุรดติถ์

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

862 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลทุง่ยัง้

 อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ์
1 ตู ้ 50,000.00 49,000.00 49,000.00

863 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอตุรดติถ์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลทุง่ยัง้ อ าเภอ

ลับแลจังหวัดอตุรดติถ์

5 เครือ่ง 84,000.00 80,000.00 80,000.00

864 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 ชดุ 20,000.00 0.00

865 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเวยีง อ าเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

866 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเวยีงอ าเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

867 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เวยีงอ าเภอเมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

868 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่

ปรับปรงุตอ่เตมิอาคารส านักงานปศสุตัว์

จังหวัดแพร ่ต าบลในเวยีงอ าเภอเมอืงแพร ่

จังหวัดแพร่

1 งาน 319,600.00 319,600.00 319,600.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่84/129
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869 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เวยีง อ าเภอเมอืงแพรจั่งหวัดแพร่
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

870 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแพร่

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเวยีง อ าเภอ

เมอืงแพร ่จังหวัดแพร่

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

871 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ฝายแกว้อ าเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 หบี 24,000.00 0.00

872 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 ชดุ 20,000.00 0.00

873 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 ถัง 18,000.00 0.00

874 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลฝายแกว้อ าเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

875 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลนานอ้ย อ าเภอนานอ้ย จังหวัดน่าน
1 หลัง 2,626,200.00 0.00

876 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
ปรับปรงุอาคารส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน 

ต าบลฝายแกว้อ าเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน
1 งาน 3,610,000.00 0.00

877 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลฝาย

แกว้ อ าเภอภเูพยีงจังหวัดน่าน
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

878 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดน่าน

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลฝายแกว้ 

อ าเภอภเูพยีง จังหวัดน่าน

5 เครือ่ง 83,500.00 83,500.00 83,500.00 0.00

879 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เวยีงอ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

880 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่85/129
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งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

881 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

882 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเวยีงอ าเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

2 เครือ่ง 34,000.00 31,980.00 31,980.00 0.00

883 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงพะเยาจังหวัดพะเยา
1 ตู ้ 50,000.00 49,000.00 49,000.00 0.00

884 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพะเยา

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

885 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เวยีง อ าเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงราย

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

886 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลป่ากอ่ด า อ าเภอแมล่าว จังหวัดเชยีงราย
1 เครือ่ง 90,000.00 89,000.00 89,000.00 0.00

887 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เวยีงอ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

2 ชดุ 20,000.00 0.00

888 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

889 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเวยีงอ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวัด

เชยีงราย

2 เครือ่ง 34,000.00 33,400.00 33,400.00 0.00

890 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลเวยีง

 อ าเภอเมอืงเชยีงรายจังหวัดเชยีงราย
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

891 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเชยีงราย

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเวยีง อ าเภอ

เมอืงเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่86/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

892 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอนจังหวัด

แมฮ่อ่งสอน

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

893 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

จองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

894 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลจองค าอ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

895 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอนจังหวัด

แมฮ่อ่งสอน

2 ชดุ 20,000.00 0.00

896 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลจอง

ค า อ าเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

897 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดแมฮ่อ่งสอน

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลจองค า อ าเภอ

เมอืงแมฮ่อ่งสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

898 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

899 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จังหวัดนครสวรรค์

2 ชดุ 20,000.00 0.00

900 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลเกา้เลีย้วอ าเภอ

เกา้เลีย้ว จังหวัดนครสวรรค์

1 คัน 886,400.00 859,959.00 859,959.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่87/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

901 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

นครสวรรคต์กอ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัด

นครสวรรค์

2 หบี 24,000.00 0.00

902 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

903 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จังหวัดนครสวรรค์

2 ถัง 18,000.00 0.00

904 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

นครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์

จังหวัดนครสวรรค์

1 ตู ้ 50,000.00 0.00

905 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครสวรรค์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลนครสวรรคต์ก

อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จังหวัดนครสวรรค์

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

906 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

น ้าซมึ อ าเภอเมอืงอทัุยธาน ีจังหวัดอทัุยธานี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

907 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลสวา่งอารมณ์ 

อ าเภอสวา่งอารมณ์จังหวัดอทัุยธานี

1 คัน 886,400.00 0.00

908 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลน ้าซมึ อ าเภอเมอืงอทัุยธานจัีงหวัด

อทัุยธานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

909 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

น ้าซมึ อ าเภอเมอืงอทัุยธานจัีงหวัดอทัุยธานี

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่88/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย
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ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

910 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบล

น ้าซมึ อ าเภอเมอืงอทัุยธานจัีงหวัดอทัุยธานี
2 เครือ่ง 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00

911 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลน ้าซมึอ าเภอเมอืงอทัุยธาน ีจังหวัด

อทัุยธานี

11 เครือ่ง 185,900.00 185,900.00 185,900.00 0.00

912 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

น ้าซมึ อ าเภอเมอืงอทัุยธาน ีจังหวัดอทัุยธานี

1 เครือ่ง 8,300.00 8,300.00 8,300.00 0.00

913 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

กอ่สรา้งรัว้และป้ายชือ่ส านักงานปศสุตัวข์อง

ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธาน ีต าบล

น ้าซมึอ าเภอเมอืงอทัุยธาน ีจังหวัดอทัุยธานี

1 งาน 1,618,000.00 1,390,040.00 1,390,040.00

914 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดอทัุยธานี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลน ้าซมึ อ าเภอ

เมอืงอทัุยธาน ีจังหวัดอทัุยธานี

5 เครือ่ง 81,500.00 81,500.00 81,500.00 0.00

915 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวัด

ก าแพงเพชร

2 ถัง 18,000.00 0.00

916 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

917 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลวังชะโอนอ าเภอ

บงึสามัคค ีจังหวัดก าแพงเพชร

1 คัน 886,400.00 857,000.00 857,000.00 0.00

918 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

หนองปลงิอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวัด

ก าแพงเพชร

2 หบี 24,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่89/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย
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 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

919 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนองปลงิอ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร

2 เครือ่ง 34,000.00 29,600.00 29,600.00 0.00

920 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลหนองปลงิอ าเภอเมอืง

ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

1 เครือ่ง 16,000.00 14,800.00 14,800.00 0.00

921 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

หนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวัด

ก าแพงเพชร

1 ตู ้ 50,000.00 0.00

922 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดก าแพงเพชร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหนองปลงิ 

อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

923 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ระแหง อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 หบี 24,000.00 0.00

924 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลระแหง อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 ชดุ 20,000.00 0.00

925 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ระแหง อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 ถัง 18,000.00 0.00

926 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

ระแหง อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

1 เครือ่ง 8,900.00 8,900.00 8,900.00 0.00

927 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลระแหงอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

928 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

ระแหง อ าเภอเมอืงตากจังหวัดตาก
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

929 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตาก

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลระแหง อ าเภอ

เมอืงตาก จังหวัดตาก

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่90/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย
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 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

930 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

บา้นสวนอ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

2 หบี 24,000.00 0.00

931 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

2 ชดุ 20,000.00 0.00

932 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

บา้นสวน อ าเภอเมอืงสโุขทัยจังหวัดสโุขทัย

2 ถัง 18,000.00 0.00

933 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบา้นสวนอ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัด

สโุขทัย

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

934 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นกรา่งอ าเภอ

กงไกรลาศ จังหวัดสโุขทัย

1 คัน 886,400.00 849,000.00 849,000.00 0.00

935 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลบา้น

สวน อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย
1 ตู ้ 50,000.00 0.00

936 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสโุขทัย

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลบา้นสวน 

อ าเภอเมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

937 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลนครไทย

 อ าเภอนครไทยจังหวัดพษิณุโลก
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00

938 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลกจังหวัด

พษิณุโลก

2 ถัง 18,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่91/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

939 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัด

พษิณุโลก

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

940 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

นครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

941 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลนครไทย 

อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00

942 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลนครไทย 

อ าเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00

943 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลนครไทยอ าเภอนคร

ไทย จังหวัดพษิณุโลก
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00

944 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลวังทองอ าเภอวัง

ทอง จังหวัดพษิณุโลก

1 คัน 857,000.00 857,000.00 857,000.00 0.00

945 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย 

จังหวัดพษิณุโลก

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

946 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

947 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลกจังหวัด

พษิณุโลก

2 ชดุ 20,000.00 0.00

948 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัด

พษิณุโลก

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

949 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่92/129
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950 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพษิณุโลก

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

951 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

2 หบี 24,000.00 0.00

952 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงพจิติร 

จังหวัดพจิติร

2 เครือ่ง 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00

953 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติรจังหวัดพจิติร

2 ถัง 18,000.00 0.00

954 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

3 เครือ่ง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00

955 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

956 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงพจิติรจังหวัดพจิติร
1 ตู ้ 50,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00

957 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพจิติร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงพจิติร จังหวัดพจิติร

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

958 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลสะ

เดยีงอ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

959 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์จังหวัด

เพชรบรูณ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่93/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ
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960 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

สะเดยีง อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์จังหวัด

เพชรบรูณ์

2 ถัง 18,000.00 0.00

961 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลหลม่เกา่อ าเภอ

หลม่เกา่ จังหวัดเพชรบรูณ์

1 คัน 886,400.00 0.00

962 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลสะเดยีงอ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัด

เพชรบรูณ์

2 เครือ่ง 34,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

963 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรูณ์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืงเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบรูณ์

5 เครือ่ง 84,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

964 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลหนา้

เมอืงอ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

965 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบรุี

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

966 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอ

เมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

1 คัน 886,400.00 857,000.00 857,000.00 0.00

967 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

หนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุจัีงหวัดราชบรุี

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่94/129
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968 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด

ราชบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

969 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหนา้เมอืงอ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด

ราชบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 33,600.00 33,600.00 0.00

970 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลหนา้

เมอืงอ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 8,900.00 8,700.00 8,700.00 0.00

971 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดราชบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลหนา้เมอืง 

อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัดราชบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

972 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลทา่ลอ้ อ าเภอทา่มว่ง จังหวัด

กาญจนบรุี

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

973 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลทา่ลอ้ 

อ าเภอทา่มว่งจังหวัดกาญจนบรุี
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00

974 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลทา่

ลอ้ อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00

975 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทา่ลอ้ อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

976 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลทา่ลอ้ 

อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00

977 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

ทา่ลอ้ อ าเภอทา่มว่งจังหวัดกาญจนบรุี
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

978 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลทา่ลอ้ 

อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี
1 กลอ้ง 50,000.00 30,700.00 30,700.00

979 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลทา่ลอ้อ าเภอทา่มว่ง 

จังหวัดกาญจนบรุี
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่95/129
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980 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลทา่ลอ้ อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

981 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา่ลอ้อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

982 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ทา่ลอ้ อ าเภอทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00

983 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

ปรับปรงุบา้นพักขา้ราชการปศสุตัวจั์งหวัด

กาญจนบรุ ีต าบลทา่ลอ้ อ าเภอทา่มว่ง 

จังหวัดกาญจนบรุี

1 งาน 500,000.00 500,000.00 500,000.00

984 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลหว้ยกระเจา อ าเภอหว้ยกระเจา จังหวัด

กาญจนบรุี

1 หลัง 2,626,200.00 2,090,000.00 2,090,000.00

985 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลทา่ลอ้

 อ าเภอทา่มว่งจังหวัดกาญจนบรุี
1 ตู ้ 50,000.00 0.00

986 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกาญจนบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลทา่ลอ้ อ าเภอ

ทา่มว่ง จังหวัดกาญจนบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

987 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

รัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุจัีงหวัด

สพุรรณบรุี

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

988 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลรัว้

ใหญอ่ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

989 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุจัีงหวัด

สพุรรณบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00
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990 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลรัว้ใหญอ่ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัด

สพุรรณบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

991 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลรัว้ใหญอ่ าเภอ

เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

1 คัน 852,000.00 852,000.00 852,000.00 0.00

992 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลรัว้

ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00

993 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสพุรรณบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอ

เมอืงสพุรรณบรุ ีจังหวัดสพุรรณบรุี

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

994 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลก าแพงแสนอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

995 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลพระ

ปฐมเจดยีอ์ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

2 หบี 24,000.00 0.00

996 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

พระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

2 ถัง 18,000.00 0.00

997 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่2 (38หนา้/นาท)ี ต าบล

พระปฐมเจดยีอ์ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัด

นครปฐม

2 เครือ่ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

998 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

2 ชดุ 20,000.00 0.00
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999 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,000 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลพระปฐม

เจดยีอ์ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 เครือ่ง 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00

1,001 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครปฐม

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลพระปฐมเจดยี์

อ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,002 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลโกรกกราก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จังหวัดสมทุรสาคร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,003 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

โกรกกรากอ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัด

สมทุรสาคร

2 หบี 24,000.00 0.00

1,004 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

โกรกกราก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัด

สมทุรสาคร

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,005 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลโกรกกราก อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จังหวัดสมทุรสาคร

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,006 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสาคร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลโกรกกราก 

อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จังหวัดสมทุรสาคร

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,007 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม

จังหวัดสมทุรสงคราม

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,008 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัด

สมทุรสงคราม

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00
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1,009 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลลาด

ใหญอ่ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัด

สมทุรสงคราม

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

1,010 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลลาดใหญอ่ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จังหวัดสมทุรสงคราม

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,011 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสมทุรสงคราม

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลลาดใหญ ่

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จังหวัด

สมทุรสงคราม

5 เครือ่ง 84,000.00 82,500.00 82,500.00 0.00

1,012 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

คลองกระแซงอ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวัด

เพชรบรุี

2 หบี 24,000.00 0.00

1,013 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ี

จังหวัดเพชรบรุี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,014 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

คลองกระแซง อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวัด

เพชรบรุี

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,015 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลเขาใหญ ่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุี
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

1,016 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นลาดอ าเภอ

บา้นลาด จังหวัดเพชรบรุี

1 คัน 849,000.00 849,000.00 849,000.00 0.00

1,017 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมอืงเพชรบรุี

จังหวัดเพชรบรุี

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่99/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,018 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดเพชรบรุี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลคลองกระแซง

อ าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวัดเพชรบรุี

5 เครือ่ง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

1,019 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ประจวบครีขีันธ ์อ าเภอเมอืงประจวบครีขีันธ ์

จังหวัดประจวบครีขีันธ์

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,020 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลประจวบครีขีันธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบครีขีันธ ์จังหวัดประจวบครีขีันธ์

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,021 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ประจวบครีขีันธ ์อ าเภอเมอืงประจวบครีขีันธ ์

จังหวัดประจวบครีขีันธ์

2 หบี 24,000.00 0.00

1,022 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลประจวบครีขีันธ ์

อ าเภอเมอืงประจวบครีขีันธ ์จังหวัด

ประจวบครีขีันธ์

1 คัน 849,000.00 849,000.00 849,000.00 0.00

1,023 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลประจวบครีขีันธ ์อ าเภอเมอืง

ประจวบครีขีันธ ์จังหวัดประจวบครีขีันธ์

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,024 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลประจวบครีขีันธอ์ าเภอเมอืง

ประจวบครีขีันธจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

1 หลัง 2,626,200.00 2,084,000.00 2,084,000.00

1,025 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์ ปรับปรงุส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอสามรอ้ยยอด 1 งาน 37,900.00 37,900.00 37,900.00 0.00

1,026 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดประจวบครีขีันธ์

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบล

ประจวบครีขีันธอ์ าเภอเมอืงประจวบครีขีันธ์

จังหวัดประจวบครีขีันธ์

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่100/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,027 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,028 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช

จังหวัดนครศรธีรรมราช

8 เครือ่ง 136,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00

1,029 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลใน

เมอืงอ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราชจังหวัด

นครศรธีรรมราช

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,030 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช

จังหวัดนครศรธีรรมราช

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,031 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืง

นครศรธีรรมราชจังหวัดนครศรธีรรมราช

2 เครือ่ง 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00

1,032 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

9 เครือ่ง 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00

1,033 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

5 เครือ่ง 44,500.00 44,500.00 44,500.00 0.00

1,034 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลใน

เมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

1,035 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนครศรธีรรมราช

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด

นครศรธีรรมราช

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,036 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่101/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,037 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,038 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

1,039 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี ่

จังหวัดกระบี่

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

1,040 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,041 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลเกาะลันตาอ าเภอ

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

1 คัน 876,000.00 876,000.00 876,000.00 0.00

1,041 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1,042 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลไสไทย 

อ าเภอเมอืงกระบีจั่งหวัดกระบี่
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00

1,043 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

ไสไทย อ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

1,044 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลไสไทยอ าเภอเมอืง

กระบี ่จังหวัดกระบี่
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00

1,045 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลไส

ไทยอ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่

2 หบี 24,000.00 0.00

1,046 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลไสไทยอ าเภอเมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่102/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,047 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดกระบี่

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลไสไทย อ าเภอ

เมอืงกระบี ่จังหวัดกระบี่

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,048 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,049 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ทา้ยชา้งอ าเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,050 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ทา้ยชา้ง อ าเภอเมอืงพังงาจังหวัดพังงา

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,051 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลทับปดุอ าเภอทับ

ปดุ จังหวัดพังงา

1 คัน 886,400.00 845,000.00 845,000.00 0.00

1,052 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทา้ยชา้งอ าเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,053 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา
กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลบางนายส ีอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
1 หลัง 2,626,200.00 2,140,000.00 2,140,000.00

1,054 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพังงา

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลทา้ยชา้ง 

อ าเภอเมอืงพังงา จังหวัดพังงา

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,055 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ตลาดใหญอ่ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต

2 หบี 24,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่103/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,056 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงภเูก็ตจังหวัด

ภเูก็ต

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,057 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ตลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงภเูก็ตจังหวัดภเูก็ต

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,058 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบล

ตลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต
7 เครือ่ง 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00

1,059 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัด

ภเูก็ต

4 เครือ่ง 68,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00

1,060 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

ตลาดใหญอ่ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

1,061 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดภเูก็ต

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลตลาดใหญ ่

อ าเภอเมอืงภเูก็ต จังหวัดภเูก็ต

5 เครือ่ง 84,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

1,062 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านจัีงหวัดสุ

ราษฎรธ์านี

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,063 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลบา้นนาอ าเภอ

บา้นนาเดมิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

1 คัน 852,000.00 852,000.00 852,000.00 0.00

1,064 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านจัีงหวัด

สรุาษฎรธ์านี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่104/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,065 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลตลาดอ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัด

สรุาษฎรธ์านี

2 เครือ่ง 33,850.00 33,850.00 33,850.00 0.00

1,066 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

ตลาด อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัดสุ

ราษฎรธ์านี

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,067 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

กอ่สรา้งอาคารส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ 

ต าบลตลาด อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัด

สรุาษฎรธ์านี

1 หลัง 2,626,200.00 0.00

1,068 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลตลาด

 อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัดสรุาษฎรธ์านี
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

1,069 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสรุาษฎรธ์านี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลตลาด อ าเภอ

เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีจังหวัดสรุาษฎรธ์านี

5 เครือ่ง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

1,070 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลเขา

นเิวศนอ์ าเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,071 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เขานเิวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,072 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เขานเิวศน ์อ าเภอเมอืงระนองจังหวัดระนอง

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,073 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเขานเิวศนอ์ าเภอเมอืงระนอง จังหวัด

ระนอง

2 เครือ่ง 34,000.00 33,800.00 33,800.00 0.00

1,074 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลเขา

นเิวศน ์อ าเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่105/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,075 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดระนอง

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเขานเิวศน ์

อ าเภอเมอืงระนอง จังหวัดระนอง

5 เครือ่ง 84,000.00 82,500.00 82,500.00 0.00

1,076 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลนา

ชะองัอ าเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,077 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลนาชะองัอ าเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,078 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

นาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพรจังหวัดชมุพร

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,079 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จังหวัด

ชมุพร

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,080 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล ต าบลนาชะองัอ าเภอเมอืงชมุพร 

จังหวัดชมุพร

2 เครือ่ง 44,000.00 44,000.00 44,000.00 0.00

1,081 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดชมุพร

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลนาชะองั 

อ าเภอเมอืงชมุพร จังหวัดชมุพร

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,082 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัด

สงขลา

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

1,083 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
กลอ้งจลุทรรศน ์ชนดิ 2 ตา ต าบลหาดใหญ ่

อ าเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา
1 กลอ้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00

1,084 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัด

สงขลา

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00

1,085 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
เสาใหน้ ้าเกลอืสแตนเลส ต าบลหาดใหญ ่

อ าเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา
1 ชดุ 2,000.00 2,000.00 2,000.00

1,086 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
ตาชัง่ส าหรับสตัว ์ต าบลหาดใหญอ่ าเภอ

หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา
1 เครือ่ง 15,000.00 15,000.00 15,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่106/129
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1,087 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
รถเข็นท าแผล ชนดิสแตนเลสต าบลหาดใหญ่

 อ าเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา
1 คัน 7,000.00 7,000.00 7,000.00

1,088 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

ตูเ้ก็บเวชภัณฑ ์อปุกรณ์การแพทย ์และ

สารเคม ีต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

2 ตู ้ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

1,089 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลเขา

รปูชา้งอ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,090 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

เขารปูชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลาจังหวัดสงขลา

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

1,091 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม ต าบล

เขารปูชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลาจังหวัดสงขลา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,092 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
โตะ๊รักษาและลา้งแผลชนดิสแตนเลส ต าบล

หาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา
1 ตัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00

1,093 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลเขา

รปูชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา
1 เครือ่ง 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

1,094 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเขารปูชา้งอ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัด

สงขลา

3 เครือ่ง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00

1,095 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลเขา

รปูชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา
1 ตู ้ 50,000.00 0.00

1,096 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสงขลา

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลเขารปูชา้ง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00

1,097 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

คลองขดุ อ าเภอเมอืงสตลูจังหวัดสตลู

2 ถัง 18,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่107/129
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1,098 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

คลองขดุอ าเภอเมอืงสตลู จังหวัดสตลู

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00

1,099 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลคลองขดุอ าเภอเมอืงสตลู จังหวัดสตลู

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,100 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลคลองขดุ อ าเภอเมอืงสตลูจังหวัดสตลู

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,101 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบล

คลองขดุ อ าเภอเมอืงสตลูจังหวัดสตลู
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

1,102 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดสตลู

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลคลองขดุ 

อ าเภอเมอืงสตลู จังหวัดสตลู

5 เครือ่ง 84,000.00 83,500.00 83,500.00 0.00

1,103 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง
เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลทับเทีย่ง อ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง
1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

1,104 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลทับเทีย่ง อ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,105 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลทับ

เทีย่งอ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,106 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลนาโยงเหนอื 

อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1 คัน 885,900.00 885,900.00 885,900.00 0.00

1,107 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลทับเทีย่งอ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,108 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

ทับเทีย่ง อ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

2 ถัง 18,000.00 18,000.00 18,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่108/129
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1,109 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึ

พมิพ ์(Ink TankPrinter) ต าบลทับเทีย่ง 

อ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

9 เครือ่ง 38,700.00 38,700.00 38,700.00 0.00

1,110 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดตรัง

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลทับเทีย่ง 

อ าเภอเมอืงตรัง จังหวัดตรัง

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,111 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลคหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,112 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบล

คหูาสวรรคอ์ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2 หบี 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,113 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้ชนดิตัง้โตะ๊ ขนาด40 ลติร 

ต าบลคหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

1 เครือ่ง 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00

1,114 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลคหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัด

พัทลงุ

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,115 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

คหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพัทลงุจังหวัดพัทลงุ

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,116 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ
ปรับปรงุบา้นพักปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ ต าบล

คหูาสวรรค ์อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
1 งาน 486,000.00 485,700.00 485,700.00 0.00

1,117 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดพัทลงุ

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลคหูาสวรรค ์

อ าเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,118 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลสะบารัง อ าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวัด

ปัตตานี

2 ชดุ 20,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่109/129
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1,119 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

สะบารัง อ าเภอเมอืงปัตตานจัีงหวัดปัตตานี

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,120 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลสะบารังอ าเภอ

เมอืงปัตตาน ีจังหวัดปัตตานี

1 คัน 886,400.00 881,000.00 881,000.00 0.00

1,121 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลสะ

บารังอ าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวัดปัตตานี

2 หบี 24,000.00 0.00

1,122 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลสะบารังอ าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวัด

ปัตตานี

3 เครือ่ง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00

1,123 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดปัตตานี

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลสะบารัง 

อ าเภอเมอืงปัตตาน ีจังหวัดปัตตานี

5 เครือ่ง 84,000.00 81,500.00 81,500.00 0.00

1,124 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

สะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,125 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก ต าบลสะเตงอ าเภอ

เมอืงยะลา จังหวัดยะลา

1 คัน 886,400.00 0.00

1,126 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 ชดุ 20,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่110/129
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1,127 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลสะ

เตง อ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 หบี 24,000.00 0.00

1,128 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลสะเตงอ าเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,129 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดยะลา

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมอืงยะลา จังหวัดยะลา

5 เครือ่ง 82,500.00 82,500.00 82,500.00 0.00

1,130 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัด

นราธวิาส

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,131 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

บางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาสจังหวัด

นราธวิาส

2 ถัง 18,000.00 0.00

1,132 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางนาคอ าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัด

นราธวิาส

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,133 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลบาง

นาคอ าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส

2 หบี 24,000.00 0.00

1,134 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

ถมทีด่นิพรอ้มปรับพืน้ทีเ่พือ่กอ่สรา้งอาคาร

ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส ต าบลบาง

นาคอ าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส

1 งาน 2,304,000.00 2,304,000.00 2,304,000.00 0.00

1,135 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดนราธวิาส

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลบางนาค 

อ าเภอเมอืงนราธวิาส จังหวัดนราธวิาส

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,136 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
อา่งน ้าควบคมุอณุภมู ิ(Waterbath) แขวง

สนามบนิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่111/129
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1,137 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
เครือ่งตัดชิน้เนือ้แชแ่ข็ง แขวงสนามบนิ เขต

ดอนเมอืงกรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 265,000.00 265,000.00 265,000.00

1,138 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนขนาดเล็ก 

(Microcentrifuge) แขวงสนามบนิ เขตดอน

เมอืงกรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 8,100.00 8,100.00 8,100.00 0.00

1,139 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง
รถเข็นสแตนเลส 2 ชัน้ แขวงสนามบนิ เขต

ดอนเมอืงกรงุเทพมหานคร
1 คัน 16,100.00 16,100.00 16,100.00 0.00

1,140 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานดอนเมอืง

อปุกรณ์ดดูของเหลวขนาดเล็กMicropipette 

10-100 microliteแขวงสนามบนิ เขตดอน

เมอืงกรงุเทพมหานคร

1 อนั 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00

1,141 ดา่นกกักนัสตัวอ์ดุรธานี

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบลโนน

สงูอ าเภอเมอืงอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธานี

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00

1,142 ดา่นกกักนัสตัวข์อนแกน่

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบลขัว

เรยีงอ าเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00

1,143 ดา่นกกักนัสตัวน์ครสวรรค์

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบล

ยา่นมัทรอี าเภอพยหุะครี ีจังหวัดนครสวรรค์

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00

1,144 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
5 เครือ่ง 8,025.00 8,025.00 8,025.00 0.00

1,145 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

12 เครือ่ง 65,998.00 65,997.60 65,997.60 0.00

1,146 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ี

จังหวัดปทมุธานี

6 เครือ่ง 126,025.00 126,024.60 126,024.60 0.00

1,147 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

รถเข็นสเตนเลส 2 ชัน้ ขนาดประมาณ 40 x 

65 x 80เซนตเิมตร ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 คัน 5,900.00 5,900.00 5,900.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่112/129
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1,148 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ชดุฝักบัวฉุกเฉนิพรอ้มอา่งลา้งตาสแตนเลส 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

4 ชดุ 180,000.00 180,000.00 180,000.00

1,149 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งลดอนุภาคดว้ยระบบคลืน่ความถีส่งู

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

2 เครือ่ง 120,000.00 120,000.00 120,000.00

1,150 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งควบคมุอณุหภมูแิละเขยา่หลอดขนาด 

1.5 มลิลลิติร ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 77,000.00 77,000.00 77,000.00

1,151 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งกวนและเตาไฟฟ้า (Hotplate stirrer) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 23,900.00 23,900.00 23,900.00 0.00

1,152 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เกา้อีป้ฏบิัตกิารแบบมพีนักพงิต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
7 ตัว 20,300.00 20,300.00 20,300.00 0.00

1,153 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครือ่งวัดอณุหภมูใินอาหาร ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี
4 เครือ่ง 49,220.00 49,220.00 49,220.00

1,154 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ก็บสารเคมกีนัไฟพรอ้มอปุกรณ์ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
3 ตู ้ 1,200,000.00 985,000.00 985,000.00

1,155 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งลดความชืน้ ขนาดไมน่อ้ยกวา่50 ลติร/

วัน ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ี

จังหวัดปทมุธานี

2 เครือ่ง 51,360.00 51,360.00 51,360.00 0.00

1,156 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-30 องศาเซลเซยีส แบบ

แนวตัง้ ความจไุมน่อ้ยกวา่ 400 ลติร ต าบล

บางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 353,000.00 353,000.00 353,000.00

1,157 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูด้ดูความชืน้อตัโนมัต ิต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 ตู ้ 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

1,158 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูด้ดูไอระเหยสารเคมพีรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 ชดุ 684,800.00 684,800.00 684,800.00

1,159 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งดดูปลอ่ยสารละลายอตัโนมัตชินดิ

อเิลคทรอนกิสแ์บบ12 ชอ่ง ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 37,825.00 37,824.50 37,824.50 0.00

1,160 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งวัดอณุหภมูแิละบันทกึชนดิตัวเลข 

(Digital thermometer withprobe) ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 13,900.00 13,899.30 13,899.30

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่113/129
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1,161 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ชดุตะแกรงรอ่น No. 10, 20, 35,40 พรอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ี

จังหวัดปทมุธานี

2 ชดุ 62,060.00 62,060.00 62,060.00 0.00

1,162 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมูทิี ่2-8องศาเซลเซยีส 

ความจไุมน่อ้ยกวา่ 1,300 ลติร ต าบลบาง

กะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 472,000.00 472,000.00 472,000.00

1,163 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครือ่งเขยา่แบบแนวตัง้ (Shaker)ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 เครือ่ง 160,393.00 160,393.00 160,393.00

1,164 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ชดุตรวจวัดอณุหภมูมิาตรฐานอา้งองิส าหรับ

สอบเทยีบตูค้วบคมุอณุหภมู ิต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 489,000.00 0.00

1,165 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งอา่นอณุหภมูแิละบันทกึชนดิตัวเลข 

(Digital thermometerwith sensor) ต าบล

บางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

3 เครือ่ง 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00

1,166 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูบ้ม่เพาะเชือ้ควบคมุอณุหภมูติ า่(Cooled 

Incubator) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400 ลติร 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 385,200.00 385,200.00 385,200.00

1,167 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งวัดอณุหภมูแิละความชืน้สมัพัทธแ์บบ

ตัง้โตะ๊ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ี

จังหวัดปทมุธานี

7 เครือ่ง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1,168 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ2-8 องศาเซลเซยีส 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 600ลติร ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 440,000.00 440,000.00 440,000.00

1,169 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งดดูปลอ่ยสารละลายอตัโนมัตชินดิ

อเิลคทรอนกิสแ์บบ8 ชอ่ง ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 29,960.00 29,960.00 29,960.00 0.00

1,170 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 ตู ้ 385,000.00 385,000.00 385,000.00

1,171 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งผสมสาร Vortex แบบ Multi-Tube 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 เครือ่ง 175,000.00 175,000.00 175,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่114/129
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1,172 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิส าหรับแชต่ัวอยา่ง

น ้านมความจไุมน่อ้ยกวา่1,300 ลติร ต าบล

บางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ตู ้ 472,000.00 472,000.00 472,000.00

1,173 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ก็บสารเคมขีนาดกลาง ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี
3 เครือ่ง 849,000.00 849,000.00 849,000.00

1,174 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

รถเข็นสแตนเลส 1 ชัน้ ขนาดประมาณ 

96x61x90 เซนตเิมตรต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

2 คัน 22,600.00 22,600.00 22,600.00

1,175 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
ตูเ้ก็บสารเคมทีรงสงู ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
4 ตู ้ 1,241,200.00 1,241,200.00 1,241,200.00

1,176 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งทดสอบเชือ้จลุนิทรยีก์อ่โรคดว้ยเทคนคิ

 Molecular(Molecular Detection 

Instrument)ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 823,900.00 0.00

1,177 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งสกดัสารดว้ยระบบผา่นเฟสของแข็ง 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

2 ชดุ 160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00

1,178 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งบดตัวอยา่ง และสุม่ตัวอยา่ง ส าหรับ

วเิคราะหก์ารปนเป้ือนสารพษิจากเชือ้ราใน

อาหารสตัว ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 195,000.00 195,000.00 195,000.00

1,179 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์
เครือ่งบดตัวอยา่งยา ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
1 เครือ่ง 415,802.00 415,802.00 415,802.00

1,180 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนชนดิควบคมุ

อณุหภมูไิด ้-9 ถงึ 40องศาเซลเซยีสพรอ้ม

อปุกรณ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ี

จังหวัดปทมุธานี

3 เครือ่ง 1,755,000.00 1,755,000.00 1,755,000.00

1,181 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งฟอกอากาศส าหรับใชใ้นหอ้งปฏบิัตกิาร

 ชนดิเคลือ่นยา้ยได ้ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

4 เครือ่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

1,182 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งระเหยสารแบบอตัโนมัตโิดยใชแ้กส๊

ไนโตรเจน พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 520,000.00 520,000.00 520,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่115/129
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1,183 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งดดูจา่ยอาหารเลีย้งเชือ้อตัโนมัต ิ

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 199,850.00 199,850.00 199,850.00

1,184 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ชดุวัดขนาดโซนและหาปรมิาณยาตา้นจลุชพี

แบบอตัโนมัตติ าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง

ปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 2,498,000.00 2,498,000.00 2,498,000.00

1,185 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งขจัดสารรบกวนการวเิคราะหส์ารพษิ

ตกคา้งดว้ยเทคนคิผา่นเฟสของแข็งอตัโนมัติ

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 1,839,900.00 1,839,900.00 1,839,900.00

1,186 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งตรวจนับจ านวนโคโลนแีละวัดขนาด

โซนแบบอตัโนมัต ิต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี

2 เครือ่ง 1,366,850.00 1,366,850.00 1,366,850.00

1,187 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ชดุยอ่ยตัวอยา่งดว้ยไมโครเวฟระบบปิด 

ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 1,369,600.00 1,369,600.00 1,369,600.00

1,188 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งสอบเทยีบเครือ่งมอืวัดอณุหภมู ิต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 1,437,900.00 1,437,900.00 1,437,900.00

1,189 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ชดุวเิคราะหช์นดิและปรมิาณสารโดยหลักการ

 High - PerformanceLiquid 

Chromatography พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 ชดุ 2,493,100.00 2,493,100.00 2,493,100.00

1,190 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

ตูส้ าหรับทดสอบคณุภาพยาระบบปิดชนดิ

ความดันบวก (PositivePressure Isolator) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 ตู ้ 1,998,760.00 1,998,760.00 1,998,760.00

1,191 ส านักตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

เครือ่งตรวจวัดปรมิาณ FourierTransform 

Infrared Spectrometerพรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 1,649,940.00 1,649,940.00 1,649,940.00

1,192 ดา่นกกักนัสตัวท์า่อากาศยานสวุรรณภมูิ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลราชาเทวะอ าเภอบางพล ีจังหวัด

สมทุรปราการ

3 เครือ่ง 51,000.00 51,000.00 51,000.00
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1,193 ดา่นกกักนัสตัวฉ์ะเชงิเทรา

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบลบาง

ปะกงอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00

1,194
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

อ านาจเจรญิ

เครือ่งหัน่จา่ยหญา้ ต าบลโนนหนามแทง่ 

อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวัดอ านาจเจรญิ
1 เครือ่ง 954,012.00 954,012.00 954,012.00

1,195
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

อ านาจเจรญิ

เครือ่งตัดสบัพชือาหารสตัวห์นา้กวา้ง 125 

เซนตเิมตร ชนดิตดิทา้ยแทรคเตอร ์ต าบล

โนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ

จังหวัดอ านาจเจรญิ

1 เครือ่ง 742,890.00 742,890.00 742,890.00 0.00

1,196
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

อ านาจเจรญิ

รถตักลอ้ยางขนาด 74 แรงมา้ต าบลโนน

หนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวัด

อ านาจเจรญิ

1 คัน 1,347,000.00 1,347,000.00 1,347,000.00 0.00

1,197
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

อ านาจเจรญิ

รถยกขนยา้ยกอ้นพชื พรอ้มอปุกรณ์ ต าบล

โนนหนามแทง่อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ 

จังหวัดอ านาจเจรญิ

1 คัน 2,668,045.00 2,668,045.00 2,668,045.00 0.00

1,198
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

อ านาจเจรญิ

เครือ่งจักรผลติอาหารสตัว ์ส าหรับผลติ

อาหารผสมทเีอ็มอาร ์แบบแกนตัง้ 2 เกลยีว

ผสม ชนดิลากจงูดว้ยรถฟารม์แทรกเตอร ์

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. ต าบลโนนหนาม

แทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จังหวัด

อ านาจเจรญิ

1 ชดุ 1,695,000.00 1,695,000.00 1,695,000.00

1,199
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

อ านาจเจรญิ

รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขับเคลือ่น 4 ลอ้ 

ขนาด 85 แรงมา้ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอ

เมอืงอ านาจเจรญิ จังหวัดอ านาจเจรญิ

1 คัน 1,054,000.00 1,054,000.00 1,054,000.00 0.00

1,200
ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัว์

อ านาจเจรญิ

เครือ่งอดักอ้นพชื พรอ้มหอ่พลาสตกิขนาด

น ้าหนักไมน่อ้ยกวา่900 กโิลกรัม ต าบลโนน

หนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิจังหวัด

อ านาจเจรญิ

1 ชดุ 7,325,000.00 7,325,000.00 7,325,000.00

1,201 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ

ถังไนโตรเจนพรอ้มดา้มจับเบอรส์กั ส าหรับท า

เครือ่งหมายประจ าตัวสตัว ์(ตตีราเย็น) ต าบล

บงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬจังหวัดบงึกาฬ

2 ถัง 18,000.00 0.00
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1,202 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ

หบีเย็น (Vaccine cold box) พรอ้มเครือ่งวัด

และบันทกึอณุหภมู(ิData logger) ต าบลบงึ

กาฬอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

2 หบี 24,000.00 0.00

1,203 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ

ชดุอปุกรณ์วางยาสลบสตัวร์ะยะไกล รุน่ล า

กลอ้งยาว ขับดันลกูดอกดว้ยแรงอดัลม 

ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึ

กาฬ

2 ชดุ 20,000.00 0.00

1,204 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบงึกาฬอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึ

กาฬ

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,205 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ
ตูฟั้กไขอ่ตัโนมัต ิขนาด 500 ฟองต าบลบงึ

กาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬจังหวัดบงึกาฬ
1 ตู ้ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

1,206 ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดบงึกาฬ

เครือ่งพ่นยา แบบใชแ้รงดันของเหลว ชนดิ

ตัง้พืน้ ขนาด 3.5แรงมา้ ต าบลบงึกาฬ อ าเภอ

เมอืงบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

5 เครือ่ง 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00

1,207
กองความรว่มมอืดา้นการปศสุตัว์

ระหวา่งประเทศ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

1,208 ดา่นกกักนัสตัวล์าดกระบัง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

กรงุเทพมหานคร

3 เครือ่ง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00

1,209
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด

เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

โคลกูผสม พืน้เมอืง-แองกสั เพศเมยี ต าบล

ทา่หลวง อ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบรุี
10 ตัว 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00

1,210
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด

เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

ถังน ้าไฟเบอรก์ลาส ขนาด 5,000ลติร ต าบล

ทา่หลวง อ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบรุี
4 ใบ 78,300.00 78,300.00 78,300.00 0.00

1,211
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด

เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

เครือ่งตัดหญา้ แบบขอ้แข็งต าบลทา่หลวง 

อ าเภอทา่หลวงจังหวัดลพบรุี
4 เครือ่ง 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00

1,212
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด

เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

เครือ่งหวา่นปุ๋ ยคอก ต าบลทา่หลวง อ าเภอ

ทา่หลวง จังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 449,000.00 449,000.00 449,000.00
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1,213
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด

เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

เครือ่งหวา่นปุ๋ ยวทิยาศาสตรข์นาด 800 ลติร 

ต าบลทา่หลวงอ าเภอทา่หลวง จังหวัดลพบรุี
1 เครือ่ง 92,000.00 92,000.00 92,000.00

1,214
ศนูยฝึ์กอบรมและถา่ยทอด

เทคโนโลยชีวีภาพการปศสุตัว์

พ่วงทา้ยขนพชืผลทางการเกษตรชนดิตดิ

ทา้ยรถแทรกเตอร ์ต าบลทา่หลวง อ าเภอทา่

หลวง จังหวัดลพบรุี

1 คัน 212,499.00 212,499.00 212,499.00

1,215
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพอบุลราชธานี

เครือ่งอลัตรา้ซาวดแ์บบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบล

หนองขอน อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัด

อบุลราชธานี

1 เครือ่ง 450,000.00 430,000.00 430,000.00

1,216
ศนูยว์จัิยการผสมเทยีมและ

เทคโนโลยชีวีภาพอบุลราชธานี

กลอ้งจลุทรรศนช์นดิ PhaseContrast พรอ้ม

จอแสดงผลและอปุกรณ์ ต าบลหนองขอน 

อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจังหวัดอบุลราชธานี

1 เครือ่ง 630,000.00 628,500.00 628,500.00

1,217
กองสารวัตรและกกักนั 

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

4 เครือ่ง 68,000.00 68,000.00 68,000.00 0.00

1,218 กองงานพระราชด ารแิละกจิกรรมพเิศษ

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 21,935.00 21,935.00 21,935.00 0.00

1,219 กองงานพระราชด ารแิละกจิกรรมพเิศษ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

8 เครือ่ง 135,248.00 135,248.00 135,248.00 0.00

1,220 กองงานพระราชด ารแิละกจิกรรมพเิศษ

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 21,935.00 21,935.00 21,935.00 0.00

1,221 กองงานพระราชด ารแิละกจิกรรมพเิศษ

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED สชีนดิ 

Network แบบที ่1 (18 หนา้/นาท)ี แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 9,951.00 9,951.00 9,951.00 0.00

1,222
ศนูยพั์ฒนาปศสุตัวต์ามพระราชด าร ิอ.

ดา่นซา้ย จ. เลย

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลดา่นซา้ยอ าเภอดา่นซา้ย จังหวัดเลย

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

1,223
ศนูยว์จัิยและพัฒนามาตรฐานอาหารสตัว์

เคีย้วเอือ้ง

ชดุวัดกา๊ซออกซเิจนจากการหายใจของสตัว ์

ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

1 ชดุ 701,000.00 700,957.00 700,957.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่119/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,224 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

7 เครือ่ง 118,342.00 118,342.00 118,342.00 0.00

1,225 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์

สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศนูยบ์รกิาร แบบที ่1ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 11,235.00 11,235.00 11,235.00 0.00

1,226 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลบาง

กะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
7 เครือ่ง 10,112.00 10,111.50 10,111.50 0.00

1,227 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธานี

 จังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 15,836.00 15,836.00 15,836.00 0.00

1,228 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์

สแกนเนอรส์ าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 2,354.00 2,354.00 2,354.00 0.00

1,229 กองควบคมุอาหารและยาสตัว์

โครงการปรับปรงุระบบทะเบยีนใบอนุญาต

อาหารสตัวแ์ละวัตถอุนัตรายดา้นการปศสุตัว ์

ระยะที ่3ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธานี

 จังหวัดปทมุธานี

1 ระบบ 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

1,230 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์พุรรณบรุี

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.90 เมตร ต าบลวังยาว อ าเภอดา่น

ชา้ง จังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 420,000.00 417,300.00 417,300.00

1,231 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์พุรรณบรุี

เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกองแบบที ่2(2 โรเตอร)์

 1.35 เมตร ต าบลวังยาว อ าเภอดา่นชา้ง 

จังหวัดสพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 220,000.00 219,000.00 219,000.00

1,232 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์พุรรณบรุี
เครือ่งเกลีย่หญา้รวมกอง (แบบที1่) ต าบลวัง

ยาว อ าเภอดา่นชา้งจังหวัดสพุรรณบรุี
1 เครือ่ง 85,000.00 84,800.00 84,800.00

1,233 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์พุรรณบรุี

เครือ่งตัดพชือาหารสตัวแ์บบดับเบิล้ช็อป 

(Double chop) ขนาดหนา้กวา้ง 1.25 เมตร 

ต าบลวังยาว อ าเภอดา่นชา้ง จังหวัด

สพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 750,000.00 720,000.00 720,000.00

1,234 ศนูยว์จัิยและพัฒนาอาหารสตัวส์พุรรณบรุี

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาดหนา้กวา้ง 1.50 

เมตร ต าบลวังยาวอ าเภอดา่นชา้ง จังหวัด

สพุรรณบรุี

1 เครือ่ง 600,000.00 598,000.00 598,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่120/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,235
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 400ลติร พรอ้มชอ่งแชแ่ข็ง

 ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัด

สรุนิทร์

1 ตู ้ 540,000.00 540,000.00 540,000.00

1,236
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)

เครือ่งลา้งอไีลซา่เพลท (ELISAWasher) 

ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์
1 เครือ่ง 328,490.00 328,490.00 328,490.00

1,237
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)

ตูป้ลอดเชือ้ (Biosafety cabinetclass II) 

ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์
1 ตู ้ 529,000.00 529,000.00 529,000.00

1,238
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)

โตะ๊สแตนเลส ขนาด (กxลxส)80x200x80 

เซนตเิมตร ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์

จังหวัดสรุนิทร์

1 ตัว 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

1,239
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)

โตะ๊สแตนเลส ขนาด (กxลxส)75x180x80 

เซนตเิมตร ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์

จังหวัดสรุนิทร์

1 ตัว 20,400.00 20,400.00 20,400.00 0.00

1,240
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)

โตะ๊สแตนเลส ขนาด (กxลxส)50x120x80 

เซนตเิมตร ต าบลนาบัว อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์

จังหวัดสรุนิทร์

1 ตัว 16,600.00 16,600.00 16,600.00 0.00

1,241
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันออกเฉียงเหนอื (ตอนลา่ง)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลนาบัวอ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวัดสรุนิทร์

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

1,242
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนลา่ง

ตูเ้ย็นควบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส 

ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 615 ลติร ต าบล

หาดใหญอ่ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

1 ตู ้ 580,000.00 580,000.00 580,000.00 0.00

1,243
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครือ่งเขยา่ผสมสารละลายในไมโครเพลท 

ชนดิเขยา่ได ้4 เพลทต าบลหาดใหญ ่อ าเภอ

หาดใหญจั่งหวัดสงขลา

1 เครือ่ง 33,500.00 33,500.00 33,500.00 0.00

1,244
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลหาดใหญอ่ าเภอหาดใหญ ่จังหวัด

สงขลา

3 เครือ่ง 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00

1,245
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ส านักงาน ต าบลหาดใหญอ่ าเภอหาดใหญ ่

จังหวัดสงขลา

5 เครือ่ง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่121/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,246
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคใต ้ตอนลา่ง

เครือ่งวัดความเป็นกรด-ดา่งต าบลหาดใหญ ่

อ าเภอหาดใหญจั่งหวัดสงขลา
1 เครือ่ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

1,247
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนลา่ง)

เครือ่งเตรยีมบล็อกเนือ้เยือ่ ต าบลวังทอง 

อ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก
1 เครือ่ง 405,000.00 405,000.00 405,000.00 0.00

1,248
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนลา่ง)

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลวังทองอ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

1 เครือ่ง 16,750.00 16,750.00 16,750.00 0.00

1,249
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนลา่ง)

เครือ่งวัดคา่ความเป็นกรดดา่งและคา่การน า

ไฟฟ้า ต าบลวังทองอ าเภอวังทอง จังหวัด

พษิณุโลก

2 ชดุ 355,000.00 355,000.00 355,000.00 0.00

1,250
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทย์

ภาคเหนอื (ตอนลา่ง)

เครือ่งเพิม่ประสทิธภิาพสารพันธกุรรมพรอ้ม

ระบบตรวจวัดในสภาพจรงิ ต าบลวังทอง 

อ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก

1 เครือ่ง 1,897,859.00 1,897,859.00 1,897,859.00 0.00

1,251
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

ตูบ้ม่เชือ้ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่50 ลติร 

ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบรุี

2 ตู ้ 89,880.00 89,880.00 89,880.00 0.00

1,252
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

เครือ่งแยกสารพันธกุรรมดว้ยกระแสไฟฟ้า

แบบอตัโนมัต ิต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ

ธารามจังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 995,000.00 995,000.00 995,000.00 0.00

1,253
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

ตูป้ฏบิัตกิาร PCR (PCR cabinet)ต าบลเขา

ชะงุม้ อ าเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี
2 ตู ้ 184,000.00 184,000.00 184,000.00 0.00

1,254
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

อา่งน ้าควบคมุอณุหภมูขินาดไมน่อ้ยกวา่ 22 

ลติร ต าบลเขาชะงุม้อ าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบรุี

1 เครือ่ง 34,347.00 34,347.00 34,347.00 0.00

1,255
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAต าบลเขา

ชะงุม้ อ าเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี
20 เครือ่ง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00

1,256
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลเขาชะงุม้อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

2 เครือ่ง 33,800.00 33,800.00 33,800.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่122/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,257
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

เครือ่งป่ันเหวีย่งตกตะกอนชนดิควบคมุ

อณุหภมู ิแบบตัง้พืน้ส าหรับป่ันหลอด 1.5 

หรอื 2มลิลลิติร ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 48หลอด 

พรอ้มอปุกรณ์ ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบรุี

1 ชดุ 314,900.00 314,900.00 314,900.00 0.00

1,258
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบลเขา

ชะงุม้อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

6 เครือ่ง 52,800.00 52,800.00 52,800.00 0.00

1,259
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

ตูแ้ชแ่ข็งอณุหภมู ิ-20 องศาเซลเซยีส แบบตู ้

ยนื ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 480 ลติร ต าบล

เขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 380,000.00 380,000.00 380,000.00 0.00

1,260
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

ตูแ้ชแ่ข็ง -80 องศาเซลเซยีสชนดิระบบท า

ความเย็นคูอ่สิระขนาดไมน่อ้ยกวา่ 720 ลติร 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ ต าบลเขาชะงุม้อ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 ตู ้ 1,490,000.00 1,490,000.00 1,490,000.00 0.00

1,261
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

เครือ่งตผีสมตัวอยา่ง ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบรุี
1 เครือ่ง 82,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

1,262
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

เครือ่งป่ันเหวีย่งแบบตัง้โตะ๊ต าบลเขาชะงุม้ 

อ าเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี
1 เครือ่ง 111,000.00 111,000.00 111,000.00 0.00

1,263
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการสตัวแพทยภ์าค

ตะวันตก

ตูบ้ม่เพาะเชือ้ขนาดไมน่อ้ยกวา่400 ลติร 

ต าบลเขาชะงุม้ อ าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบรุี

1 เครือ่ง 270,000.00 270,000.00 270,000.00 0.00

1,264
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวต าบลทับกวาง 

อ าเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี
1 ชดุ 44,900.00 44,900.00 44,900.00 0.00

1,265
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครือ่งดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 

ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี
1 เครือ่ง 18,939.00 18,939.00 18,939.00 0.00

1,266
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครือ่งตัดหญา้แบบโรตารี ่ต าบลทับกวาง 

อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี
1 เครือ่ง 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00

1,267
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

ตูค้วบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 160ลติร ต าบลทับกวาง อ าเภอ

แกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 ตู ้ 120,000.00 120,000.00 120,000.00

1,268
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

อา่งน ้าควบคมุอณุหภมูแิบบหมนุวนขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 20 ลติรต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่

คอยจังหวัดสระบรุี

1 ชดุ 38,000.00 38,000.00 38,000.00
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ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย
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 ไดร้บัจดัสรร
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 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,269
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

ตูอ้บความรอ้น (Hot air Over)ขนาดความจุ

ไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติรต าบลทับกวาง อ าเภอ

แกง่คอยจังหวัดสระบรุี

1 ตู ้ 105,930.00 105,930.00 105,930.00 0.00

1,270
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครือ่งชัง่ไฟฟ้าทศนยิม 2ต าแหน่ง หนา้

จอแสดงผลระบบสมัผัส ต าบลทับกวาง 

อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครือ่ง 82,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

1,271
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครือ่งกวนผสมสารละลายดว้ยแทง่แมเ่หล็ก

พรอ้มใหค้วามรอ้นต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่

คอยจังหวัดสระบรุี

1 เครือ่ง 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00

1,272
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครือ่งอุน่สไลดค์วบคมุอณุหภมูสิงูสดุไมน่อ้ย

กวา่ 60 องศาเซลเซยีส ต าบลทับกวาง 

อ าเภอแกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครือ่ง 99,000.00 99,000.00 99,000.00

1,273
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครือ่งบรรจนุ ้าเชือ้และปิดผนกึหลอด (ชนดิ 1

 หัว) ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวัด

สระบรุี

1 เครือ่ง 1,368,000.00 1,368,000.00 1,368,000.00

1,274
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

เครือ่งแชแ่ข็งน ้าเชือ้แบบอตัโนมัตขินาดบรรจุ

ไมต่ า่กวา่2,000 หลอด ต าบลทับกวางอ าเภอ

แกง่คอย จังหวัดสระบรุี

1 เครือ่ง 1,386,000.00 1,386,000.00 1,386,000.00

1,275
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

โรงเรอืนโคเล็ก จ านวน 20 ตัวต าบลทับกวาง

 อ าเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี
1 หลัง 2,927,000.00 0.00

1,276
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมสระบรุี

โรงเรอืนโครุน่ จ านวน 20 ตัวต าบลทับกวาง 

อ าเภอแกง่คอยจังหวัดสระบรุี
1 หลัง 4,808,000.00 0.00

1,277
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 

ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

1 เครือ่ง 35,000.00 35,000.00 35,000.00

1,278
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งชัง่ไฟฟ้าทศนยิม 2ต าแหน่ง หนา้

จอแสดงผลระบบสมัผัส ต าบลทา่พระ อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 120,000.00 82,000.00 82,000.00 0.00

1,279
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

ผานพรวนชนดิ 6 จาน ต าบลทา่พระ อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 ชดุ 58,000.00 44,300.00 44,300.00

1,280
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งอดัหญา้แหง้ ขนาด 150เซนตเิมตร 

ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัด

ขอนแกน่

1 เครือ่ง 600,000.00 318,000.00 318,000.00 0.00
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 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,281
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งตัดหญา้แบบดรัมโมเวอรข์นาดหนา้

กวา้ง 1.30 เมตร ต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 400,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00

1,282
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

จอบหมนุตดิพ่วงรถแทรกเตอรต์ าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 ชดุ 100,000.00 94,800.00 94,800.00

1,283
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

ตูค้วบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 160ลติร ต าบลทา่พระ อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 ตู ้ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00

1,284
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งกวนผสมสารละลายดว้ยแทง่แมเ่หล็ก

พรอ้มใหค้วามรอ้นต าบลทา่พระ อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 24,000.00 21,200.00 21,200.00 0.00

1,285
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งอุน่สไลดค์วบคมุอณุหภมูสิงูสดุไมน่อ้ย

กวา่ 60 องศาเซลเซยีส ต าบลทา่พระ อ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 99,000.00 72,465.75 72,465.75

1,286
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวต าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 ชดุ 45,000.00 45,000.00 45,000.00

1,287
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งแชแ่ข็งน ้าเชือ้แบบอตัโนมัตขินาดบรรจุ

ไมต่ า่กวา่2,000 หลอด ต าบลทา่พระอ าเภอ

เมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 1,900,000.00 1,584,900.00 1,584,900.00

1,288
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

เครือ่งบรรจนุ ้าเชือ้และปิดผนกึหลอด (ชนดิ 1

 หัว) ต าบลทา่พระอ าเภอเมอืงขอนแกน่ 

จังหวัดขอนแกน่

1 เครือ่ง 1,850,000.00 1,298,400.00 1,298,400.00

1,289
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมขอนแกน่

โรงเรอืนโคเล็ก จ านวน 20 ตัวต าบลทา่พระ 

อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่
1 หลัง 2,927,000.00 0.00

1,290
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมชีอ่งวา่งดา้นหลัง

คนขับ (Cab) พรอ้มหลังคารถบรรทกุ ขนาด 

1 ตันหลังคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหล็กต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 คัน 719,000.00 719,000.00 719,000.00 0.00

1,291
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

เครือ่งดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 

ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 35,000.00 35,000.00 35,000.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่125/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,292
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

ถังน ้าไฟเบอรก์ลาส ขนาด 5,000ลติร ต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

3 ใบ 59,400.00 59,400.00 59,400.00 0.00

1,293
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

เครือ่งตรวจประเมนิคณุภาพเซลลอ์สจุ ิต าบล

ชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัด

เชยีงใหม่

1 เครือ่ง 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00

1,294
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

โรงเรอืนโคพ่อพันธุ ์จ านวน 10 ตัวขนาด 10 

x 50 เมตร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง

เชยีงใหมจั่งหวัดเชยีงใหม่

1 หลัง 2,414,000.00 0.00

1,295
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

โรงเรอืนโครุน่ จ านวน 20 ตัวต าบลชา้งเผอืก

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่
1 หลัง 4,808,000.00 0.00

1,296
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมเชยีงใหม่

โรงเรอืนโคเล็ก จ านวน 20 ตัวต าบลชา้งเผอืก

 อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่
1 หลัง 2,927,000.00 0.00

1,297
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

ตูค้วบคมุอณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส ขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 160ลติร ต าบลหนองโพ อ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 ตู ้ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00

1,298
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

ตูอ้บความรอ้น (Hot air Over)ขนาดความจุ

ไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติรต าบลหนองโพ อ าเภอ

โพธารามจังหวัดราชบรุี

1 ตู ้ 149,800.00 149,800.00 149,800.00 0.00

1,299
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครือ่งกวนผสมสารละลายดว้ยแทง่แมเ่หล็ก

พรอ้มใหค้วามรอ้นต าบลหนองโพ อ าเภอโพ

ธารามจังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 24,000.00 24,000.00 24,000.00

1,300
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครือ่งชัง่ไฟฟ้าทศนยิม 2ต าแหน่ง หนา้

จอแสดงผลระบบสมัผัส ต าบลหนองโพ 

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 120,000.00 120,000.00 120,000.00

1,301
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

ชดุอปุกรณ์ดดูจา่ยของเหลวต าบลหนองโพ 

อ าเภอโพธารามจังหวัดราชบรุี
1 ชดุ 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00

1,302
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

อา่งน ้าควบคมุอณุหภมูแิบบหมนุวนขนาดไม่

นอ้ยกวา่ 20 ลติรต าบลหนองโพ อ าเภอโพ

ธารามจังหวัดราชบรุี

1 1 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

1,303
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครือ่งดดู-จา่ยสารละลาย (PipetteAid) 

ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี
1 เครือ่ง 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่126/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,304
สถานทีดสอบสมรรถภาพและฝึกสตัว์

พ่อพันธุผ์สมเทยีมราชบรุี

เครือ่งแชแ่ข็งน ้าเชือ้แบบอตัโนมัตขินาดบรรจุ

ไมต่ า่กวา่2,000 หลอด ต าบลหนองโพ

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี

1 เครือ่ง 1,354,000.00 1,354,000.00 1,354,000.00

1,305 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์
เครือ่งวัดปรมิาณน ้าอสิระ ต าบลบางกะด ี

อ าเภอเมอืงปทมุธานจัีงหวัดปทมุธานี
1 เครือ่ง 642,000.00 0.00

1,306 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

โทรทัศน ์แอล อ ีด ี(LED TV) แบบSmart 

TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160

 พกิเซลขนาด 49 นิว้ แขวงทุง่พญาไทเขต

ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 19,600.00 19,600.00 19,600.00 0.00

1,307 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เครือ่งซกัผา้ แบบธรรมดา ขนาด15 กโิลกรัม

 แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00

1,308 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้) 

ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00

1,309 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์
เครือ่งวัดความหวาน ต าบลบางกะด ีอ าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
2 เครือ่ง 30,000.00 0.00

1,310 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(InkTank Printer)

 ต าบลบางกะดอี าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

1 เครือ่ง 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00

1,311 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์
เครือ่งวัดความเค็ม ต าบลบางกะดอี าเภอ

เมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธานี
2 เครือ่ง 37,000.00 0.00

1,312 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนดิ 

Network แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี ต าบล

บางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัด

ปทมุธานี

2 เครือ่ง 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่127/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,313 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง(ดเีซล) ปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90กโิลวัตต ์

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 คัน 1,364,000.00 1,361,000.00 1,361,000.00

1,314 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

เครือ่งวัดเนือ้สมัผัสของผลติภัณฑพ์รอ้ม

อปุกรณ์ ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืงปทมุธานี

จังหวัดปทมุธานี

1 เครือ่ง 2,332,600.00 0.00

1,315 กองผลติภัณฑป์ศสุตัว์

รถประกอบอาหารเอนกประสงคเ์คลือ่นที ่Milk

 Truck แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 คัน 1,500,000.00 1,495,000.00 1,495,000.00

1,316 ดา่นกกักนัสตัวเ์ลย

ศนูยท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคส าหรับ

ยานพาหนะบรรทกุสนิคา้ปศสุตัว ์ต าบลศรี

สงครามอ าเภอวังสระพุง จังหวัดเลย

1 แหง่ 1,500,000.00 0.00

1,317 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร

เครือ่งตรวจอวัยวะภายในดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีส่งู แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

1 เครือ่ง 600,000.00 0.00

1,318 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร
รถเข็นท าแผล ชนดิสเตนเลส 2ลิน้ชัก แขวง

ทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร
2 คัน 36,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00

1,319 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร
รถเข็นสตัวป่์วยสเตนเลสฉุกเฉนิแขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร
2 คัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

1,320 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร
ปัตตาเลีย่นส าหรับตัดขนสตัวแ์ขวงทุง่พญา

ไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร
2 เครือ่ง 24,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00

1,321 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร
เครือ่งวัดความดันโลหติส าหรับสตัว ์แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 60,000.00 0.00

1,322 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ส าหรับงาน

ประมวลผล แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 44,000.00 43,998.40 43,998.40 0.00

1,323 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VAแขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร
8 เครือ่ง 20,000.00 19,944.80 19,944.80 0.00

จัดท ำขอ้มลูโดยกองคลัง (วนัทนำ) หนำ้ที ่128/129



ล ำดบั

ที่
หนว่ยงำนทีไ่ดร้บัจดัสรร รำยกำร จ ำนวน

หนว่ย

นบั

 ไดร้บัจดัสรร

งบประมำณ

 ผลกำรจดัซือ้/

จดัจำ้ง (กอ่หนีผ้กูพนั

ในระบบ GFMIS)

 เบกิจำ่ยแลว้  คงเหลอืสทุธิ

สรปุงบลงทนุ - คำ่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ ์2564 

1,324 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่กวา่2,400 ซซี ีหรอืก าลัง

เครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 110 กโิลวัตต์

ขับเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แค็บ พรอ้ม

หลังคารถบรรทกุขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ

เบอรก์ลาสหรอืเหล็ก แขวงทุง่พญาไทเขต

ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

1 คัน 886,400.00 873,000.00 873,000.00

1,325 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร
เครือ่งตรวจหาสารชวีเคมใีนเลอืดแขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทวกีรงุเทพมหานคร
1 เครือ่ง 600,000.00 0.00

1,326 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่1 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

6 เครือ่ง 132,000.00 131,995.20 131,995.20 0.00

1,327 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร

เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19

 นิว้)แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 60,000.00 59,920.00 59,920.00 0.00

1,328 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร

เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED สชีนดิ 

Network แบบที ่1 (18 หนา้/นาท)ี แขวงทุง่

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

2 เครือ่ง 20,000.00 19,998.30 19,998.30 0.00

1,329 กองสวัสดภิาพสตัวแ์ละสตัวแพทยบ์รกิาร

เต็นทป์ฏบิัตงิานทางสตัวแพทยพ์รอ้มอปุกรณ์

 แขวงทุง่พญาไทเขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร

1 ชดุ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
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